voorwoord

Er ligt een jaar voor ons.
Hopelijk wordt het een mooi jaar, ook voor jou.
Dat weten we niet van tevoren, tenslotte is niets zeker...
Nou ja, dat is niet helemaal waar. Eigenlijk helemaal niet waar.
Want van Jezus kun je zeker zijn!
Hij houdt van ons, dat is zeker.
En dat is geweldig om te weten. Daarom heb ik dit dagboek geschreven. Om jou en anderen over Jezus te vertellen. Om te laten
zien wat Hij voor ons deed.
Een heel jaar lang gaan we Hem volgen. Net als zijn discipelen,
zijn volgelingen.
Het gaat vooral om zijn woorden. Daar kun je veel van leren.
En natuurlijk ook om zijn daden. Dat Hij voor het verkeerde van
ons stierf. In onze plaats!
Hij bevrijdt van de schuld.
Dan zeg je ‘yes!’ tegen Jezus. En ‘yes’ tegen het leven!
Heel veel leesplezier.
En vergeet de cartoons niet.
Er zit meer in dan je soms denkt!

Gerrit ten Berge
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Inleiding

Jezus’ familie
Matteüs 1:1-17
Een keer in de week veel Bijbellezen.
Nou ja, een paar minuten.
Dan weet je meteen waar het die week over gaat.
Het is goed dat je dat gedeelte rustig leest.
Het liefst als het helemaal stil is om je heen.
Het gaat deze week over namen.
Je raakt bijna de tel kwijt.
En goed uitspreken is helemaal lastig.
Je zult wel merken dat ze er niet voor niets staan.
Het gaat over de familie van Jezus.
Zijn voorouders.
Maar het gaat ook over jou!
Ben jij ook familie van Jezus?
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Uitleg

Matteüs 1:17
Namen
Heb je al die namen gelezen gisteren?
Ja toch, anders was het wel een heel slecht begin.
Ik beloof het je, meer zal het niet worden.
Maar zo begint Matteüs nou eenmaal.
En niet per ongeluk.
Hij heeft er een bedoeling mee.
Het gaat om het voorgeslacht van Jezus.
Twee opa’s staan in het eerste vers.
Nogal opvallende namen: David en Abraham.
Abraham is door God geroepen.
Hij vertrouwde God, terwijl hij Hem niet kende.
Dat is wel heel bijzonder.
Dat zou ik waarschijnlijk niet zomaar doen.
En jij misschien ook niet.
Uit Abraham ontstaat een heel volk.
Israël.
David leeft veel later.
Hij wordt van vluchteling koning.
Een vreemde carrière.
God heeft ook hier een bedoeling mee.
Uit Davids familie wordt Jezus geboren.
Een koningszoon dus, van twee kanten…
Van God en van David.
Heel interessant, maar veel meer nog een wonder.
Je hoort er dit jaar wel meer over.
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Wat zegt het mij?

Matteüs 1:13
Wat moet ik met die namen?
Kijk, die namen zijn misschien wel mooi, hoor.
Maar wat heb ik eraan?
Wat moet ik met die namen?
Sommige kun je nauwelijks uitspreken.
Het heeft te maken met Gods plan.
Een plan dat al heel snel begint.
Zo gauw de eerste mensen het verprutsen.
Omdat ze net zo machtig willen zijn als God.
Dan belooft God de Redder al.
Soms is het heel spannend.
Dan is er nog maar één familielid over.
En lijkt het plan te mislukken.
Maar toch komt het goed.
Uiteindelijk wordt Jezus geboren.
Om Hem gaat het.
In die namen lees je dus Gods plan met de wereld.
Met jou.
Hij wil dat je Jezus aanneemt als je Redder.
Want zonder Hem gaat het niet.
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Matteüs 1:3-6
Vier vrouwen
Vandaag gaat het vooral over Tamar.
Ze is de schoondochter van Juda.
Juda is een van de twaalf zonen van Jakob.
Tamar wordt weduwe en heeft geen kinderen.
In die tijd betekent dit dat je met een broer van je man trouwt.
Tamar trouwt met Onan, maar die wil geen kinderen van haar.
En de jongste zoon van Juda is nog te jong.
Ze gaat terug naar haar ouders.
Jaren later.
De jongste zoon van Juda is nu ook volwassen.
Maar hij vraagt Tamar niet terug te komen, zoals het eigenlijk hoort.
Dan doet Tamar of ze een hoer is.
En uitgerekend Juda gaat met haar naar bed…
Om je diep te schamen.
En dan wordt ze ook nog zwanger.
Ze krijgt een tweeling.
Een van die twee is een opa van Jezus!
Nou, zo iemand zou ik liever wegmoffelen.
Niet over praten.
En de drie andere vrouwen op de lijst?
Nog een hoer, iemand die vreemdgaat en een asielzoeker.
Vier oma’s van Jezus.
Niet direct erg netjes en fatsoenlijk.
Jezus, Zoon van God.
Jezus, zoon van mensen zoals jij en ik.
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Mail

Matteüs 1:1
Hallo Matteüs,
Deze week heb ik iets vreemds gelezen.
Het schijnt dat u het hebt geschreven.
Niet direct een spannend begin.
Al die namen…
Toch heb ik er heel wat van geleerd.
Die namen vertellen dus wel degelijk iets.
Dat van die Tamar is trouwens heel vreemd.
En dan zeggen ze dat het nu een gekke tijd is…
Uiteindelijk gaat het om Jezus.
Dat is wel duidelijk.
Groeten, Anna.

Hallo Anna,
Fijn, dat je reageert op mijn boek.
Geweldig dat je het wilt lezen.
Ik beloof je, het wordt heel spannend.
Maar dat niet alleen.
Jezus is zo geweldig bijzonder!
Ik hoop dat jij dat ook vindt.
Blijf lezen!
En blijf me schrijven.
Groeten, Matteüs.
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Gebed

Heilige God,
Dank U wel dat U ons Jezus gaf.
Ik hoop dit jaar veel over Hem te leren.
En als ik Jezus ken, dan ken ik U ook.
Want U en Jezus horen helemaal bij elkaar.
Helpt U mij om goed te lezen.
Om goed te luisteren naar wat U me wilt vertellen.
Want U houdt van ons.
Terwijl ik vaak helemaal niet naar U luister.
Vergeef me…
Amen
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Inleiding

Een naam
Matteüs 1:18-25
Namen hebben betekenissen.
Misschien heb jij ook zo’n naam.
Kennelijk ben ik ‘sterk met de speer’.
Leuk trouwens om op te zoeken.
Kijk maar eens op www.meertens.knaw.nl/nvb
Anderen hebben Bijbelse namen.
Levi, Elisabeth, Naomi of Matt.
Dat is van Matteüs natuurlijk.
De schrijver van dit Bijbelboek.
Deze week gaat het over Jezus’ naam.
En ook over hoe je die naam kunt misbruiken.
Als christen draag je eigenlijk ook zijn naam.
Dat is best spannend.
Een hele eer ook.
Maar soms ook heel moeilijk.
Dan ben je die naam niet waard…
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Uitleg

Matteüs 1:20-21
Redder
Maria, een meisje nog, krijgt een kind.
Een kind rechtstreeks uit de hemel.
Onmogelijk, maar wel waar.
Maria heeft het aan haar vriend Jozef verteld.
Die schrikt enorm!
Hij snapt het ook totaal niet.
Het is een schande: Maria ongetrouwd zwanger…
En hij weet er niets van.
Zal hij weggaan?
Maar hij krijgt in zijn slaap bezoek van een engel.
Om hem gerust te stellen.
Het zal een bijzonder kind zijn.
Degene die al zo lang beloofd is: de Zoon van God!
Jullie moeten Hem Jezus noemen.
Hij is de Redder, letterlijk ‘de gezalfde’.
Zoals vroeger een koning gezalfd werd.
Hij is ook koning.
Koning van hemel en aarde.
Maar Hij komt als baby op aarde.
Om de mensen te redden van het verkeerde.
Het duizelt Jozef als hij wakker wordt.
De baby in Maria’s buik de Redder?
Inderdaad.
Voor iedereen die het maar geloven wil!
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Wat zegt het mij?

Matteüs 1:24
Gehoorzamen
Jozef doet wat hij ’s nachts gehoord heeft.
Ook al klinkt het nog zo gek.
En het is voor hem lang niet makkelijk.
Wat zullen de mensen in het dorp gezegd hebben?
En zijn vrienden?
‘Hé, is je vriendin zwanger? Zo, zo…’
Jozef gehoorzaamt.
Weet je, gehoorzamen is een sleutelwoord.
Daar draait het om.
Als je gelooft, dan ben je gehoorzaam.
Dan doe je wat God je zegt, dan volg je Jezus.
God liefhebben boven alles.
De mensen liefhebben als jezelf.
Dat is echt geloven.
Onmogelijk? Ja, dat is zo.
Want het gaat elke keer weer fout.
Ongehoorzaam, je eigen gang gegaan.
Dat blijft ook zo.
Ook al geloof je, dan doe je toch verkeerde dingen.
Het gaat zo makkelijk, elke dag gebeurt het je.
Geweldig, dat Jezus je wil vergeven.
Als je dat tenminste wilt, als je echt spijt hebt.
Want geloven is gehoorzamen.
En gehoorzamen is geloven.
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Uitleg

Matteüs 1:23
God met ons
Nog een keer over namen.
In de tijd van de profeten werd er al over Jezus gepraat.
Hij wordt daar ‘Immanuël’ genoemd.
En dat betekent ‘God met ons’.
Goed om daar even over na te denken.
God met ons.
Geweldig als je dat mag weten.
God is erbij, hoe het ook gaat.
En dat geeft moed.
Hoe slecht je je misschien ook voelt.
Hoe beroerd je er ook aan toe bent.
Je kunt deze woorden ook misbruiken.
De Duitse soldaten droegen ze met zich mee, op de gesp van hun riem.
God met ons, als we mensen doden? Als we geweld gebruiken?
Onmogelijk!
God met ons, als je vloekt, scheldt of oneerlijk bent?
Dat past niet bij elkaar.
En toch…
Ook al maken wij het soms bont.
En doen we vreselijke dingen.
Toch wil God bij ons zijn.
Omdat Hij zoveel van ons houdt.
Hij wil dat we goede dingen doen.
Dan is God in ons.
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Mail

Matteüs 1:22
Dag Matteüs,
Best een interessant stuk deze week.
Heel wat beter te lezen dan al die namen.
Hoewel namen ook hier belangrijk zijn.
Maar nog opvallender vind ik wat er staat over die profeet, Jesaja.
God heeft iets beloofd.
En nu wordt het vervuld.
Er zitten honderden jaren tussen.
Maar het gebeurt wel.
Dat vind ik mooi.
God doet wat Hij belooft.
Dat doet Hij nog steeds.
Hartelijke groeten van Anna.

Beste Anna,
Goed, dat je dit eruit haalt.
Ik heb het ook niet voor niets opgeschreven.
Het viel me toen ook direct op.
We hebben lang op Jezus moeten wachten.
Eigenlijk durfden we het bijna niet meer te hopen.
En toch is het gebeurd.
Blijf er maar aan denken: God vervult zijn beloften.
Jezus komt terug! Dan worden hemel en aarde één!
Dat lijkt me geweldig!
Mail me gerust weer,
Matteüs.
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Gebed

Goede God,
U bent echt betrouwbaar.
U doet wat U belooft.
Dat deed U vroeger en dat doet U nu.
Daar vertrouw ik op.
U wilt bij me zijn.
Hoe ik me ook voel.
Helpt U me, om te leven zoals U dat graag ziet.
Dat mensen zien dat ik bij U hoor.
Soms gebruiken we uw naam voor verkeerde dingen.
Dan geven we een erg slecht voorbeeld.
Dank U voor Jezus, de Redder.
Amen
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