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Voor onze 

prachtige dochters, 

Isa en Faye





Voorwoord

Tijdens onze verkeringstijd kregen Sharon en ik het verlangen om 
dagelijks samen de dag te starten met de Bijbel. We wilden met elkaar 
delen wat we in een stukje ontdekten. Maar hoe doe je dat wanneer 
je op totaal verschillende tijden opstaat? Zij trad ’s avonds op en ik 
werkte op kantoor, dus ons dagritme was allesbehalve gelijk.
 Omdat we veel met elkaar mailden, lag daar ook de oplossing voor 
ons. Ik stond eerder op, dus schreef ik een stukje naar aanleiding van 
een Bijbeltekst en mailde dat naar haar. Sharon reageerde daarop  
zodra haar dag begon. Zo werden de Daily Devotionals geboren. Eerst 
was het iets tussen ons tweeën, maar inmiddels worden de stukjes 
door veel meer mensen gelezen; vrienden, kerkgenoten en geïnter-
esseerden konden zich inschrijven voor de mailinglist. Het boek dat je 
nu in je handen hebt is een selectie van deze overdenkingen. 
 Ons verlangen en gebed is dat deze overdenkingen jou mogen 
bemoedigen en uitdagen. Bemoedigen omdat wij geloven dat God 
een goede God is, die onze Vader wil zijn en heel dichtbij wil komen. 
En uitdagen omdat wij geloven dat God een God van wonderen is en 
dat Hij niet veranderd is. Dus ook vandaag de dag wil God wonderen 
doen in jouw leven, omdat Hij van jou houdt.

— Gilbert en Sharon
 Haarlem, februari 2019

staat voor stukjes die Sharon geschreven heeft. Zo deelt 
ze bijvoorbeeld muzieksuggesties, persoonlijke toepas- 

singen en aanvullingen op Gilberts teksten.
 Na de datum vind je de te lezen tekst. In sommige gevallen 
lees je een aantal dagen hetzelfde Bijbelgedeelte, waarbij 
steeds een ander vers de hoofdrol krijgt.





Wonder 1: Water in wijn (1)

Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren  
op het feest: ‘Doe precies wat Hij zegt.’

– Johannes 2:5

Het eerste wonder dat Jezus hier op aarde doet, is water in wijn veranderen. 
Hier valt veel over te vertellen, dus ik schrijf er een paar dagen over.
 In vers 5 zien we een oproep van Maria aan de dienaren op de 
bruiloft: ‘Doe precies wat Hij zegt.’ Hoe eenvoudig dit ook klinkt, het is 
enorm belangrijk. Het is namelijk allesbehalve vanzelfsprekend dat die  
dienaren naar Jezus luisteren. Want alhoewel Jezus een rabbi is, kennen de 
mensen Hem vooral als de zoon van Jozef, een timmerman. Wat weet de 
zoon van een timmerman nu van problemen met de wijn op een feest?
 Bedenk ook dat Jezus net nog tegen Maria zei: ‘Bemoei u niet met 
wat Ik moet doen. Het juiste moment voor Mij is nog niet gekomen’ (vs. 4).  
Het leek er dus op dat Hij niet wilde helpen – en toch zegt zijn moeder: 
‘Doe precies wat Hij zegt.’ Soms moet je tegen alle logica in doen wat Hij 
zegt. Dan kun je zomaar een wonder meemaken!

Maria is beslist geen haaibaai. In haar gesprek met de engel 
Gabriël zegt ze: ‘Zie, de dienares van de Here, laat met mij 

geschieden overeenkomstig uw woord’ (Luc. 1:38, HSV). Een dienares 
was in die tijd altijd een slaaf. Daarom is haar reactie op Jezus’ 
antwoord zo treffend. Die gaat in tegen haar karakter. Ze laat 
zich niet weerhouden door haar vaste patronen, door de dingen 
waarbij ze zich comfortabel voelt. Maria gelooft in Jezus. Ze weet 
wie Hij is: de Zoon van God. En bij God is alles mogelijk.

1 JANUARI  //  Johannes 2:1-12



2 JANUARI  //  Johannes 2:1-12

Wonder 1: Water in wijn (2)

Er stonden daar zes stenen waterbakken. In elke bak kon  
ongeveer 100 liter water. Met dat water konden mensen zich  

wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst.
– Johannes 2:6

Er zit veel symboliek in dit vers. De stenen waterbakken horen bij de 
Joodse wet. Met het water in de bakken konden mensen zich wassen 
volgens de regels van de Joodse godsdienst. Water doet mij denken aan 
Gods Woord. We worden gewassen door het Woord van God (Ef. 5:26).  
En het getal zes is in de Bijbel een symbolisch getal voor de mens.
 Als ik dit bij elkaar optel, zie ik niet langer zes stenen waterbakken.  
Ik zie hier uitgebeeld hoe de mens heeft geprobeerd om schoon te 
worden door zich te houden aan de wet. En net zoals deze bakken van 
steen zijn gemaakt, was ook de wet in steen gegrift. Hij stond vast, hij 
ademde niet. Hij was eigenlijk dood. Iedereen die schoon wilde worden 
door zich te houden aan de wet, zou eindigen als die stenen vaten: dood.
 Dat klinkt misschien heel heftig, maar het is wel wat ik zie als ik nadenk 
over dit gedeelte van het wonder. Morgen geeft Jezus echter een  
prachtige wending aan het verhaal!

Luister vandaag naar het lied ‘Living Sacrifices’ van Kees 
Kraayenoord. Het verwoordt heel mooi mijn gebed dat mijn 

hart een levend offer mag worden.



3 JANUARI  //  Johannes 2:1-12

Wonder 1: Water in wijn (3)

Jezus zei tegen de dienaren: ‘Vul die bakken met water.’  
De dienaren vulden de bakken tot de rand. Toen zei Jezus:  

‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.’  
De dienaren deden wat Jezus zei.

– Johannes 2:7-8 

Het gave van dit wonder is dat Jezus zelf eigenlijk heel weinig doet. Als je 
het verhaal verder leest, zie je dat het water naar de leider van het feest 
wordt gebracht en dat hij het proeft en vindt dat het supergoede wijn 
is. Maar Jezus zegt eigenlijk alleen maar wat de dienaren moeten doen.  
Hij spreekt niet eens een gebed uit, Hij geeft alleen maar instructies.
 Jezus’ eerste wonder op aarde is geen wonder waarbij Hij alles doet 
en ons als het ware als toeschouwers verwelkomt. De kern ervan is  
gehoorzaamheid. Nergens staat iets over het geloof van de dienaren,  
we lezen alleen dat ze doen wat Jezus zegt.
 En dat is volgens mij een belangrijke sleutel om ook vandaag  
wonderen te zien. Misschien geen wonder waarin water in wijn veranderd 
wordt – maar misschien ook juist wel. Wat ik daarmee bedoel? Daar  
ga ik morgen over verder.



4 JANUARI  //  Johannes 2:1-12

Wonder 1: Water in wijn (4)

De leider van het feest proefde van het water. Het was wijn geworden! 
De dienaren die het water gebracht hadden, wisten waar het vandaan 
kwam. Maar de leider van het feest wist dat niet. Hij riep de bruidegom 

en zei: ‘Iedereen geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder  
goede wijn geeft hij daarna, als de gasten al dronken zijn. Maar jij hebt  

de beste wijn voor het laatst bewaard!’
– Johannes 2:9-10  

Het water is wijn geworden! Gisteren schreef ik al dat gehoorzaamheid 
een sleutel is voor wonderen. Zoals je op 2 januari las, staan die vaten 
symbool voor de wet. Het water is een symbool voor het Woord. En door 
gehoorzaamheid aan Jezus wordt dat water veranderd in wijn.
 Jezus kwam niet om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. 
Mensen wilden zichzelf reinigen door zich te houden aan de wet, maar 
Jezus laat zien dat Hij de wet heeft vervuld. Het gevolg daarvan is  
een wonder-vol leven voor ons: geen schuld, maar vrij toegang tot de 
Vader door Jezus! De dienaren zijn gehoorzaam en iedereen wordt  
erdoor gezegend. Als wij gehoorzaam zijn aan Jezus, worden wij een  
kanaal van zegen.
 Dit eerste wonder dat Jezus doet, verwijst ten slotte naar het laatste 
wonder: zijn kruisdood. Als Jezus zijn leven geeft aan het kruis, vloeit zijn 
bloed. Hierdoor hebben wij de wet niet langer nodig om ons te reinigen, 
maar is er het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonden.



5 JANUARI  //  Johannes 4:43-54

Wonder 2: Geloof is ons antwoord

Jezus zei tegen hem: ‘Ga naar huis, je zoon leeft!’  
De man geloofde wat Jezus zei, en ging naar huis.

– Johannes 4:50  

Een vader komt bij Jezus en vraagt Hem mee te komen omdat zijn zoon 
ziek is. Jezus antwoordt: ‘Ga naar huis, je zoon leeft.’ De man gelooft Hem 
en doet wat Hij zegt. Onderweg hoort hij dat zijn zoon genezen is op het 
moment dat Jezus die woorden sprak.
 Ik las deze week over een moeder die bad voor haar overleden zoon, 
die daarna weer tot leven kwam. Supergaaf! Maar hoe vaak bidden wij 
zonder dat zo’n wonder gebeurt? We spreken misschien iets in geloof uit; 
waarom gebeurt het dan niet?
 Deze man in Johannes 4 spreekt niet iets in geloof uit, hij vertrouwt  
op het woord van Jezus. Wanneer wij woorden in geloof uitspreken, 
werkt dat alleen iets uit als ons geloof een reactie is op Jezus’ woorden. 
Spreken wij niet vaak een verlangen uit en plakken daar dan Gods wil op? 
Draai het nu eens om: durven wij ons verlangen ondergeschikt te maken 
aan het zijne? Als we dat doen, geloof ik dat we wonderen zullen zien.
 Maar daarvoor moeten we bereid zijn om te luisteren naar de 
Meester. Dan hoor je vaak dingen die je niet verwacht. Die vader had ook 
boos kunnen worden op Jezus, want Hij reageerde niet zo sympathiek.  
Maar hij koos ervoor om het onverwachte antwoord van Jezus te omarmen. 
Zijn wij bereid om Jezus’ woorden te ontvangen, ook als die niet overeen-
komen met ons verlangen? Proberen we met ons geloof zijn woorden te 
sturen of luisteren we naar Hem en geloven we Hem op zijn woord?



10 FEBRUARI  //  Genesis 8:1-11

Hij is je niet vergeten

En God dacht aan  Noach  en aan al de wilde dieren en 
al het  vee  dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de 

aarde gaan, zodat het water bedaarde.
– Genesis 8:1 (HSV)

Wat een dramatisch Bijbelverhaal is dit! God sluit de deur van de ark, 
vervolgens regent het veertig dagen en overstroomt de hele wereld.  
En al die tijd lezen we niet dat God met Noach communiceert. Noach 
dacht vast dat God hem was vergeten.
 Daarom vind ik dit vers zo mooi. Het is een keerpunt in het uitgebreide 
verslag van de zondvloed. Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is  
als ‘dacht aan’ betekent meer dan simpelweg denken aan, het gaat  
ook over handelen naar die gedachte. Bovendien geeft het aan dat God 
continu bezig was met het gezin op de boot, omdat Hij hun redding al 
had voorbereid.
 Wat mij zo raakt is dat hieruit blijkt dat God altijd een plan heeft. In de 
grootste storm die de aarde heeft gekend, had Hij een plan. Dat geeft mij 
rust; ik kan Hem vertrouwen zonder Hem te hoeven begrijpen. Ik mag 
vragen, ik mag bevragen. Maar wanneer de antwoorden stoppen en de 
stilte begint, mag ik vertrouwen, ook wanneer het stormt in mijn leven.
 God is je niet vergeten!

Er zijn momenten in mijn leven geweest dat het voelde  
alsof God mij was vergeten. Maar altijd kwam er toch weer 

een knipoog van de hemel. Soms was dat een lied dat ik hoorde, 
of iets wat Gilbert tegen mij zei, of gekker nog, iets wat ik tegen 
hem zei. God liet keer op keer merken dat Hij bij me was. Door die 
ervaringen leer ik met vallen en opstaan steeds meer op Hem te 
vertrouwen. Hij is mij niet vergeten!



1 APRIL  //  Genesis 31:45-54

De Getuige

Deze steenhoop is getuige, en dit gedenkteken is getuige  
dat ik niet voorbij deze steenhoop naar jou toe zal trekken,  
en dat jij niet voorbij deze steenhoop en dit gedenkteken  

naar mij toe zult trekken, met kwade bedoelingen.
– Genesis 31:52 (HSV)

Eigenlijk zouden we allemaal zo’n steenhoop moeten hebben voor al 
onze relaties. Wat zou het mooi zijn als je met je ‘kwade bedoelingen’  
op weg naar de ander zo’n steenhoop tegenkomt. Als je eraan wordt  
herinnerd dat er een getuige is en dus je kwade bedoelingen laat varen!
 Wat als ik zeg dat die steenhoop er al is? Wat als ik zeg dat God altijd 
getuige is van de dingen die we doen en denken?
 Het mooie is dat dit stuk ons niet veroordeelt vanwege onze gedachten. 
We mogen onze kwade bedoelingen bij de Getuige brengen en daar laten.
 Dat doet mij denken aan Efeziërs 4:31, waar staat dat we onze bitter-
heid, woede, toorn, geschreeuw en laster van ons moeten laten wegnemen. 
Het Grieks gebruikt daar het woord αἴρω (airo), dat je ook kunt vertalen 
als ‘opheffen’. Met andere woorden, hef het op naar God en dan zal Hij het 
wegnemen!

Jakob en Laban wijden een gedenkteken aan een belofte. 
Dat laat zien hoe zwaar beloftes wegen. Nu beloof ik nogal 

eens ondoordacht iets. Maar in de Bijbel staat: zeg ja als het ja 
is, en nee als het nee is (Mat. 5:33-37). Vergeet je iets, wees er dan 
eerlijk over. Je hoeft niet perfect te zijn, maar je kunt wel altijd 
betrouwbaar zijn. Iets om aan te werken!



15 JUNI  //  Filippenzen 2:5-11

De hoogste naam

Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God Hem  
de hoogste plaats gegeven. God gaf Hem de hoogste eer,  

de eer die voor God zelf bestemd is.
– Filippenzen 2:9  

In de Herziene Statenvertaling staat de dagtekst ook prachtig verwoord: 
‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een 
naam geschonken boven alle naam.’ Omdat Jezus bereid was om als een 
slaaf te komen, zijn goddelijkheid af te leggen en gehoorzaam te zijn tot 
aan de dood, heeft God Hem de hoogste plaats gegeven. Daarom is zijn 
naam de hoogste naam.
 Wanneer wij zingen over de naam van Jezus, proclameren wij dat 
Jezus koning is. En net zoals een brief in naam van de koning het gezag 
van de koning vertegenwoordigt, geloof ik dat de naam van Jezus ook 
de autoriteit van Jezus met zich meedraagt. Het is dan ook een groot 
voorrecht dat wij mogen bidden in Jezus’ naam.
 Ben jij bereid te onderzoeken wat het betekent dat wij mogen bidden 
en vragen in Jezus’ naam? 

Luister vandaag naar ‘What a Beautiful Name’ van Hillsong 
Worship. 



OVER DE AUTEURS

GILBERT THERA en SHARON KIPS zijn 
getrouwd en hebben twee prachtige 
dochters, Isa en Faye. Samen leiden 
ze sinds 2013 re:connect, een laag-
drempelige evangelische gemeente in 
Haarlem. Gilbert is kernteamlid van het 
jongerenprogramma van Opwekking, 
waar hij ook regelmatig voor grote 
groepen jongeren spreekt. Sharon is 
zangeres en vocal coach. Zij is bekend als winnares van de eerste 
editie van X Factor en heeft al vijf cd’s gemaakt.
 Je kunt Gilbert en Sharon uitnodigen om een dienst te verzorgen, 
samen of met een volledige band. Zowel Gilbert als Sharon spreekt vaker 
voor groepen. Neem dus ook gerust contact op als je iemand zoekt om te 
komen preken of voor te gaan in een jongerendienst. Als echtpaar 
geven Sharon en Gilbert daarnaast ook trainingen aan muziekteams.
 Sharon en Gilbert zijn verbonden aan Compassion,  een internationale 
christelijke organisatie die wereldwijd ruim 1.800.000 kinderen onder- 
steunt. Dat zijn bijna twee miljoen kinderen die dagelijks naar school 
kunnen, die te eten krijgen. Bovendien horen ze het Goede Nieuws 
van Jezus Christus: je bent gekend en geliefd door de Schepper van 
hemel en aarde.

Cd’s van Sharon en re:connect worship zijn te beluisteren via 
Spotify en te koop via gospeluitdelagelanden.nl

 Meer informatie Contact
 gilbertthera.net Gilbert: info@gilbertthera.net
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 reconnect.cc




