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Elkaar van A tot Z kennen is voor ons mensen bijna onmogelijk. Dat geldt nog

meer voor de Zoon van God. Hij zegt van Zichzelf dat Hij De Weg, De Waarheid

en het Leven is. Hier heb je al drie namen van Hem. Ds. Tuinier heeft in de

Schrift gezocht en kwam tot een aantal namen van de Heere Jezus, te beginnen

bij de A en hij eindigt bij de Z. Nu is het niet het belangrijkste om al die Namen

uit je hoofd te kennen, maar zoals de Heere Jezus het Zelf gezegd heeft in het

Hogepriesterlijke gebed: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige,

waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. Dominee Tuinier

legt niet alleen de namen van Christus uit, maar probeert die ook aan je hart te

leggen. Van hem zijn al verschillende boeken verschenen en hij heeft van de

Heere de gave ontvangen om het dicht bij jongeren (en ouderen) te leggen. Dit

dagboek is in het bijzonder geschreven voor jongeren vanaf 16 jaar. Een paar

namen wil ik in deze bespreking noemen: Adam, Broeder, Eniggeborene van de

Vader, Put der Hoven, Steenrots, Zoon van Maria, Zoon van God, Zuivere Pijl en

nog veel meer. Dit is maar een kleine selectie, hopelijk uitnodigend om het

dagboek zelf te mogen hebben of als geschenk te ontvangen van je ouders. Het

is een mooie uitgave geworden, niet alleen uiterlijk, maar vooral waardevol van

inhoud. Want de inhoud is Jezus Christus en Dien gekruisigd en Hem te kennen

is het eeuwige leven. Neem, lees en mediteer. En vergeet bij het lezen het

gebed niet. Van harte aanbevolen. 


