JEZUS LEREN VERTROUWEN EN VOLGEN
Een dagboek voor 90 dagen
geschreven door

Marleen Ramaker

Wie is Jezus?
Onze jaartelling geeft aan dat het nu ongeveer 2000 jaar geleden is dat Jezus Christus geboren werd.
Door de eeuwen heen is Zijn leven en boodschap van grote invloed en betekenis geweest. Nog steeds
komt de naam van Jezus over de lippen van veel mensen: soms met liefde en eerbied, maar vaak ook
onnadenkend en achteloos. Dat is dan meestal afhankelijk van onze kennis over Hem, van datgene wat
we over Hem gehoord hebben, of juist niet gehoord hebben.
Wie is Hij voor ons?
Een mens uit het verleden die nu ver van onze werkelijkheid af staat?
Een verlichte Meester die kan inspireren?
Een voorbeeld om na te volgen?
Een man die droomde over of geloofde in een ideaal waarvoor Hij wilde sterven?
Een van de vele oprichters van een religie of godsdienstige stroming?
Of wordt Zijn naam door ons gebruikt als een zorgeloos uitgesproken stopwoord, zonder enige directe
relatie met de persoon die Jezus in werkelijkheid was?
Recht doen aan de echte Jezus
In onze tijd wordt vaak benadrukt dat we elkaars persoonlijkheid moeten respecteren. Dat we elkaar
niet te snel etiketten moeten opplakken. We ervaren het immers allemaal als onplezierig en
beklemmend wanneer mensen ons in een kader plaatsen waarin we ons juist niet thuis voelen. Wanneer
we ‘besproken’ worden op een manier waarin we onszelf helemaal niet herkennen. We ervaren dat als
een ‘onrecht’.
Over Jezus wordt vaak veel onwaars verteld. Het is voor ons allemaal van het allergrootste belang dat
wij eerlijk over Hem nadenken. Over Zijn achtergrond, Zijn boodschap en Zijn manier van leven. Over
Zijn betekenis voor ons leven. Mag Hij Zelf zeggen wie Hij is? Willen we Hem Zelf aan het woord laten?
Jezus: het vleesgeworden Woord van God
In het eerste hoofdstuk van het evangelie zoals Johannes dat beschreven heeft, staat dat Jezus het
‘vleesgeworden Woord’ is. Gods boodschap voor de mens kreeg gestalte in Jezus Christus. Gods hart en
bedoelingen werden ‘vlees en bloed’. Hij kwam onder ons wonen en liet zien wie de Vader was.
Jezus zegt hierover: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’
Jezus kwam als vertegenwoordiger van Zijn hemelse Vader de mensen bekendmaken met Gods
oorspronkelijke bedoeling.
Om die reden is het van belang dat iedereen, jong of oud, het bijbelse verslag over het leven van Jezus
leest: we lezen erin over Zijn komst, Zijn leven, sterven en opstanding. In het eerste deel van de Bijbel,
het Oude Testament, wordt heen gewezen naar de komst van Jezus. Het tweede deel, het Nieuwe
Testament, geeft verslag van alle belangrijke aspecten van het leven van Jezus, Zijn leringen en manier
van leven.
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Dag 1: Genesis 3:1-15
De beloofde Verlosser
In Genesis 3:15 lezen we dat God tegen satan zegt: ‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel
vermorzelen.’ Hier wordt beloofd dat het zaad van de vrouw satan de kop zal vermorzelen. Biologisch
klinkt het vreemd dat de Bijbel over het ‘zaad van de vrouw’ spreekt, maar op deze manier maakt God
duidelijk dat de geboorte van de beloofde Verlosser een wonderlijke geboorte zal zijn. Die Verlosser zou
als zondeloos mens ter wereld komen, niet verwekt door het zaad van een man, maar verwekt door de
Heilige Geest van God.
Persoonlijk: Lees Lukas 1:35 en Mattheüs 1:20.
Wat lezen we hierin over de vervulling van deze profetie?
Dagtekst: ‘En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht
van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden,
Gods Zoon genoemd worden.’ (Lukas 1:35).
Gebed: Dank U voor het wonder van de geboorte van Uw Zoon. Help mij meer zicht te krijgen op Zijn
betekenis.

Dag 2: Genesis 22:1-18
God wil de volken zegenen
In Genesis 22:18 zegt God tegen Abraham: ‘En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.’ We leren hieruit dat de Verlosser uit
het Joodse volk – waarvan Abraham de stamvader is – zal worden geboren. In Jesaja 11:1-10 lezen we
verder dat die Verlosser uit de stam van Juda zal voortkomen, het huis van David.
Persoonlijk: Mattheüs 1:1 begint met de woorden: ‘Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon
van David, de Zoon van Abraham.’
Lees nu ook Lukas 1:31-32, 68-73.
Wat leren wij hiervan?
Dagtekst: ‘…en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste
genoemd worden,’ (Lukas 1:31-32).
Gebed: Dank U dat U niet alleen het Joodse volk op het oog hebt, maar alle volken. Geef dat mensen Uw
grootheid en liefde gaan ontdekken.
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Dag 3: Micha 5:1-3
Het kleine telt voor God
In Micha 5:1 wordt de geboorteplaats van de komende Verlosser aangekondigd: ‘En u, BethlehemEfratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in
Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.’
Persoonlijk: In Lukas 2:1-7 wordt in het vierde vers over de vervulling geschreven.
Denk na over de betekenis van de kleine plaatsjes Nazareth en Bethlehem.
Geloven we dat God nog steeds het eenvoudige kan gebruiken in de uitvoering van zijn plannen?
Dagtekst: ‘Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David,
die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,’ (Lukas 2:4).
Gebed: Here God, ik voel me vaak zo onbetekenend, maar dank U voor de belofte dat U het eenvoudige
wilt en kunt gebruiken. Zegen mij vandaag in wat ik doe.

Dag 4: Mattheüs 1:18-23
Jezus: onze Middelaar
In Jesaja 7:14 staat: ‘Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij
zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.’ Zie ook Jesaja 9:5-6.
Persoonlijk: Overdenk nu Mattheüs 1:21.
Dank God voor het wonder dat Jezus de verbinding mogelijk maakt tussen Hem en ons.
Hoe beleef ik dit nu?
Is het een werkelijkheid van waaruit ik denk en leef?
Dagtekst: ‘en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig
maken van hun zonden...’en u zult Hem de naam Immanuël geven; vertaald betekent dat: God met ons,’
(Mattheüs 1:21 en 23).
Gebed: Machtige God, dank U voor de belofte dat ik U Vader mag noemen, dankzij Jezus’ komst, lijden,
sterven en opstanding.

Dag 5: Jesaja 53:3-12
Jezus’ sterven en opstanding
Herlees nu de verzen 5-7 en sta stil bij de beschrijving van Jezus.
Persoonlijk: Denk na over enkele verzen uit het Nieuwe Testament: Johannes 1:29, Romeinen 5:8 en
Hebreeën 1:1-3.
Wat ontdekken we hierin over Jezus?
Dagtekst: ‘...Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Johannes 1:29).
Gebed: Dank U dat U Uw liefde duidelijk kenbaar hebt gemaakt in de gave van Uw Zoon. Hij stierf ook
voor mijn tekorten en schuld, dank U voor dat geschenk.
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Dag 6: 1 Korinthe 15:1-11
Opgestaan uit de dood
In onder andere de Psalmen wordt aangekondigd dat God de beloofde Redder uit de dood zal verlossen
en zal laten overwinnen. In Psalm 49:16 lezen we: ‘Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het
graf, want Hij zal mij opnemen.’ Zie ook Psalm 16:10. En Psalm 110:1: ‘...Zit aan Mijn rechterhand, totdat
Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.’ In Handelingen 2:31 wordt naar
deze profetie verwezen. Ook op veel andere plaatsen wordt Jezus’ overwinning over de dood bejubeld.
Jezus is opgestaan. Hij leeft.
Persoonlijk: Herlees 1 Korinthe 15:3-6 en Paulus’ conclusie in vers 14.
Probeer het met eigen woorden weer te geven.
Dagtekst: ‘En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook
uw geloof,’ (1 Korinthe 15:14).
Gebed: Machtige God en Vader, dank U voor het duidelijke bewijs dat U hebt gegeven door Uw Zoon te
laten opstaan uit de dood. Dank U dat Hij een bron van leven is geworden. Ook voor mij.

Dag 7: Lukas 24:13-35
Jezus: het levende Woord
Jezus benadrukte regelmatig de betrouwbaarheid van het Oude Testament, de toenmalige Bijbel. Hij
vereenzelvigde Zich ermee als het ‘vleesgeworden Woord’. Hij las en overdacht het en zocht in dit alles
naar het hart en de bedoelingen van Zijn Vader.
Persoonlijk: Wat zegt Jezus in vers 16?
Nadat Hij geluisterd heeft naar hun vragen en moeite, bepaalt Hij hen bij Hemzelf, zie de verzen 25-27.
Wat wil Hij duidelijk maken en wat is de uitwerking, zie vers 34?
Dagtekst: ‘En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem
geschreven was,’ (Lukas 24:27).
Gebed: Het is bijzonder te lezen hoe de bedrukte mannen vol blijdschap verder konden gaan omdat ze
ontdekt hadden dat U de Levende en Eeuwige bent. Geef mij vandaag ook blijdschap over het Evangelie.
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Dag 8: Johannes 5:41-47
Jezus verbindt Oud en Nieuw
Het is belangrijk om het Oude en Nieuwe Testament in elkaars verlengde te leren lezen en begrijpen.
Jezus verwijst in een gesprek met de Joden bijvoorbeeld naar de boeken van Mozes en de profeten: ‘U
onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij
getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt’ (Johannes 5:39-40).
En even verder: ‘Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven.
Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?’
Persoonlijk: Probeer met eigen woorden weer te geven wat Jezus in Johannes 5:46-47 zegt.
Dagtekst: ‘Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen,’ (Lukas 24:45).
Gebed: Vader in de hemel, om de Bijbel te kunnen verstaan is het nodig om open te staan voor de
werking van Uw Geest. Ik wil hier in vertrouwen om bidden.

Dag 9: Johannes 1:1-18
Idealist en realist
Jezus kende het ideaal en wilde Zich hiervoor beschikbaar stellen. Hij wilde als Zoon van God mens
worden en Zich geven. Dit betekende dat Hij ook realistisch was. Hij aanvaardde de consequenties van
het ideaal, van Zijn opdracht. De consequentie van een leven uit overgave aan Gods wil, óók ten aanzien
van het lijden dat dit met zich mee zou brengen.
Persoonlijk: Jezus kwam onder ons wonen (Johannes 1:14 en 18). God aanvaardde in het zenden van
Zijn Zoon de consequentie van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Hij kon de zonde niet door de vingers
zien. Jezus was bereid de gevolgen te aanvaarden door in onze plaats de schuld op Zich te nemen.
Dagtekst: ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond …,’ (Johannes 1:14).
Gebed: Vader in de hemel, dank U dat Jezus bereid was de brug tussen een heilig God en een afgeweken
mensheid te zijn en Zich hiervoor helemaal heeft willen inzetten.
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Dag 10: Lukas 2:40-52
Jezus’ jeugd
Er hing zoveel van Gods handelen via Zijn Zoon af, dat Jezus al direct geconfronteerd werd met de
vijandigheid van een wereld die Hem geen plaats wilde geven. In Mattheüs 2 (de komst van de ‘wijzen
uit het Oosten’) lezen we bijvoorbeeld over Herodes’ plannen om de pasgeborene te liquideren. Die
plannen werden door God verijdeld (2:12). God waarschuwde de buitenlandse delegatie en daarna ook
Jozef, zodat Jezus’ leven beschermd bleef.
Persoonlijk: Na een periode in Egypte geweest te zijn, komt Jezus met Zijn ouders in Nazareth wonen.
Wat lezen we over Zijn jeugd in Lukas 2 vanaf vers 40?
Dagtekst: ‘En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen,’ (Lukas 2:52).
Gebed: Schepper God, U wilt dat mensen zich ontplooien in hun denken, emoties, relaties, werk en
levenshouding. Maak mij meer en meer de persoon die U voor ogen hebt en waarbij ik wat mag
betekenen voor anderen.

Dag 11: Mattheüs 3:11-16
Jezus’ doop
Mattheüs vermeldt in hoofdstuk 3, dat Jezus’ koninklijke optreden op gepaste wijze werd voorbereid.
Johannes de Doper werd Zijn heraut, hij bereidde de mensen op Jezus’ boodschap voor. Johannes de
Doper roept op tot verootmoediging, tot bekering! ‘…Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen,’ (3:2). Ook zegt hij: ‘...maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard
Hem Zijn sandalen na te dragen...,’ (3:11).
Persoonlijk: Waaruit blijkt de ondergeschikte houding van Johannes de Doper? Zie vers 14 ‘…Ik heb het
nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?’
Maar Jezus daalde af tot het punt waar de mens tot God moet komen: in overgave. Als zondeloos mens
wordt Jezus gedoopt. Hij maakte hierin duidelijk dat God Zijn leven mag bepalen.
Hoe bevestigt God Hem? Zie de verzen 16-17.
Dagtekst: ‘…en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif
neerdalen en op Zich komen,’ (Mattheüs 3:16).
Gebed: Dank U voor Jezus’ voorbeeld, voor Zijn nederige afhankelijkheid ten opzichte van U en de
bereidheid om Zich te vereenzelvigen met Uw plan voor Zijn leven.
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Dag 12: Mattheüs 3:17 en 4:1-4
Leven uit Gods kracht
Jezus werd verwekt door Gods Geest en wilde Zijn opdracht aanvaarden vanuit de kracht van Gods
Geest. Hoewel Hij als Zoon van God niet gedoopt hoefde te worden, wilde Hij als mens wél gedoopt
worden en duidelijk maken dat Hij als mens vanuit Gods roeping wilde bezig zijn... Jezus getuigde
meermalen: zonder Mijn Vader kan Ik niets doen. Ook God de Vader maakte Zijn verbondenheid met
Jezus kenbaar (3:17).
Persoonlijk: Jezus wist dat Hij met vijandschap geconfronteerd zou worden, maar Hij wist ook dat God
Hem hierin de overwinning wilde geven. Van die spanning tussen Gods plan en satans ondermijnende
activiteiten maakt Mattheüs ons deelgenoot in het vierde hoofdstuk.
Wat houdt de eerste verzoeking in?
Dagtekst: ‘…Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb,’ (Mattheüs 3:17).
Gebed: Dank U voor de belofte dat U mij in moeite nooit alleen laat maar de kracht en nabijheid van Uw
Geest belooft.

Dag 13: Mattheüs 4:1-6
Onze identiteit vasthouden
Extra zwaar zullen de woorden ‘Als U Gods Zoon bent...’ gevallen zijn (verzen 3 en 6). Op het moment
dat Jezus Zich lichamelijk en emotioneel zwak voelde deed satan een beroep op menselijke gevoelens en
verlangens zoals zelfbevestiging, zelfverdediging en onafhankelijkheid. Door te zeggen: ‘Als je Gods Zoon
bent...’ daagde satan Jezus uit Zichzelf te bewijzen, door iets te doen waardoor Hij liet zien dat Hij
inderdaad de beloofde Verlosser was. Maar Jezus wilde Zijn macht als Zoon van God niet los van Zijn
gehoorzaamheid aan God de Vader gebruiken.
Persoonlijk: In Johannes 2 lezen we over het eerste tekenwonder van Jezus. Toen was de tijd rijp. En in
Johannes 6 lezen we over de wonderbare spijziging. Ook dat moment paste in Gods plan.
Dagtekst: ‘Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn
heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem,’ (Johannes 2:11).
Gebed: Dank U wel dat U Jezus beschermd hebt en dat Hij standhield. Help mij vandaag trouw aan U te
zijn.
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Dag 14: Mattheüs 4:7-11
Eerst innerlijke bevrijding
In de tweede en derde verzoeking probeerde satan het opnieuw. Hij probeerde Jezus te verzoeken om
op een eenvoudiger, gemakkelijker en sneller manier de heerschappij over de wereld te krijgen. Satan
bood Jezus volledige politieke macht aan als Jezus Zich aan hem wilde onderwerpen en hem zou
aanbidden. Maar Jezus wist dat het Gods plan was dat Hij de totaaloverwinning over alle kwaad, over
satan en zijn helpers, zou behalen.
Persoonlijk: Lees Hebreeën 2:14 en Mattheüs 25:41.
Denk na over vers 11.
Waarin en hoe wordt Jezus bemoedigd en bevestigd?
En wat was het gevolg? Zie Lukas 4:14.
Dagtekst: ‘…want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen!’
(Mattheüs 4:10).
Gebed: Rechtvaardige en liefdevolle God, dank U dat Jezus kon standhouden! Maak mij ook weerbaar
en krachtig door het werk van Uw Geest.

Dag 15: Mattheüs 12-20
Oproep tot bekering
In Mattheüs 4:17 lezen we dat Jezus de mensen – als bevestiging van de boodschap van Johannes de
Doper – oproept tot bekering. ‘…Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ Een
bekering die uiteindelijk ook moet leiden tot navolging. Tot een leven vanuit Jezus’ gezindheid en
boodschap. In vers 19 lezen we: ‘…Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.’ Het ‘kom
achter Mij’ geeft aan dat het een boodschap van de Koning zelf is. Het is een oproep tot consequente
navolging.
Persoonlijk: Jezus mocht mensen tot bekering en navolging oproepen omdat Hijzelf één wilde zijn met
Zijn Vader en Zich identificeerde met Zijn wezen en wil.
Wat betekent Jezus’ trouw aan Zijn Vader voor mij?
Dagtekst: ‘…zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen,
en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen,’ (Mattheüs 20:28).
Gebed: Dank U voor de hoge prijs die Jezus bereid was te betalen om ons te kunnen redden.
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Dag 16: Mattheüs 4:21-25
Jezus’ eerste volgelingen
Nadat de twee vissers Andreas en Petrus Jezus zijn gaan volgen (vers 19), worden Jakobus en Johannes
ook door Jezus geroepen om Hem na te volgen (vers 22).
Persoonlijk: Jezus navolgen is volgens vers 22 niet vrijblijvend. Koning Jezus heeft het recht om radicale
toewijding te vragen als het gaat om het Koninkrijk (vers 23). Opnieuw bevestigt God het werk van Zijn
Zoon (verzen 24-25) als een teken dat Hij de beloofde Messias is.
Wat houdt radicaal discipelschap voor mij in?
Dagtekst: ‘En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie
van het Koninkrijk...,’ (Mattheüs 4:23).
Gebed: Vader in de hemel, geef mij meer zicht op de vraag wat navolging van Jezus voor mij precies
inhoudt. Help mij om niet vrijblijvend te zijn.

Dag 17: Mattheüs 5:1-3
Nederigheid
Jezus kwam als Koning, maar was als Koning ook bereid om de onderste weg te gaan en kan ons daarom
de regels van het Koninkrijk van God voorhouden. Hij leefde er zelf naar. De Bergrede is hiervan een
voorbeeld, want de inhoud daarvan werd in Jezus’ leven weerspiegeld. Hij was nederig en bereid
Zichzelf te geven (vers 3).
Persoonlijk: In Openbaring 5:12 lezen we: ‘...Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te
ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.’
Denk na over de combinatie van Jezus’ dienende houding en Zijn koningschap.
Dagtekst: ‘Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen,’ (Mattheüs 5:3).
Gebed: Maak mij meer en meer als Uw Zoon, die juist vanuit Zijn grootheid de minste kon zijn.

Dag 18: Lukas 18:9-14
Herstelde relatie
De Bergrede wil niet een zogenaamd ‘sociaal evangelie’ belichten waarbij het vooral om een sociaal
georiënteerde instelling gaat, maar wil richtlijnen geven hoe vanuit een herstelde relatie met God
veranderingen mogelijk zijn. Christus wil met Zijn Geest ons in staat stellen vanuit de Bergrede te leven.
Het vraagt wel het besef dat we moeten leren leven uit genade en in dagelijkse verbondenheid met
Hem.
Persoonlijk: Wat leren we uit de geschiedenis van de tollenaar?
Dagtekst: ‘...Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal
verhoogd worden,’ (Lukas 18:14).
Gebed: Help mij, Heer, om mijn trots en hoogmoed af te leggen en alleen te bouwen op Uw
aanvaardende liefde en vergeving.
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Dag 19: Jakobus 4:7-10
Innerlijke verdeeldheid afleggen
Het ‘arm van geest zijn’ en ‘ootmoedig’ betekent ook dat we verdeeldheid afleggen, alles wat innerlijke
groei en volwassenheid in de weg staat. Jakobus maakt dit heel duidelijk.
Persoonlijk: Denk na over de volgende uitspraak van ds. L.M. Vreugdenhil over de onderlinge
verhouding van geloof en gehoorzaamheid uit ‘Ontmoetingen met Jezus’: ‘Ze zijn elkaars keerzijde. Ze
verhouden zich als hol en bol. Je kunt alleen maar geloven als je gehoorzaamt. En je kunt alleen maar
gehoorzamen als je gelooft. Gehoorzaamheid zonder geloof is werkheiligheid, geloof zonder
gehoorzaamheid is vroom zelfbedrog.’
Dagtekst: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een
verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft,’ (Mattheüs 7:24).
Gebed: Ik belijd U dat ik vaak wel luister maar niet echt reageer en handel op Uw Woord. Help mij
vandaag om van harte gehoorzaam te zijn.

Dag 20: Lukas 18:18-27
Willen ontvangen
Een arme van geest is bereid met lege handen bij Jezus te komen. Het betekent de erkenning dat we als
mens tekortschieten, schuldig staan, innerlijk arm zijn en niet in staat zijn in de juiste verhouding te
staan tot God en onze medemens. Dat we in onszelf ongelukkig zijn en ons van innerlijke onrust, angst
en leegheid bewust zijn. Het betekent ook dat we zicht krijgen op onze hang naar, onafhankelijkheid en
eigengerechtigheid.
Persoonlijk: Waarom was het moeilijk voor de rijke man om Jezus na te volgen?
Welke factoren kunnen een rol gespeeld hebben?
Dagtekst: ‘...De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God,’ (Lukas 18:27).
Gebed: Dank U voor de belofte dat U kunt uitwerken wat voor mij te moeilijk lijkt. Geef mij vertrouwen.
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Dag 21: Lukas 19:1-10
Blijdschap niet in bezit
Gisteren dachten we na over de rijke jonge man, vandaag over een rijke tollenaar. Hij had veel aan bezit,
maar was arm aan vriendschap, (zelf)respect en innerlijke rust. Maar Jezus maakt duidelijk dat Gods hart
en rijk opengaan wanneer we met open handen willen ontvangen. Vergeving en een nieuwe toekomst.
Persoonlijk: Denk na over Jesaja 55:1-2.
Dagtekst: ‘Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik
woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te
maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden,’ (Jesaja 57:15).
Gebed: Heilige God en Vader, dank U dat U met Uw Geest ook in mijn leven wilt komen. Ik sta open voor
Uw leiding en richting.

Dag 22: Micha 6:6-8
Wandelen met God
In alle nederigheid met God wandelen, met Hem leven. Dát is het verlangen van God. Dan kan Hij ons als
Zijn medewerkers inschakelen en ons laten delen in het geluk van een dagelijkse vertrouwelijke omgang
met Hem. Een relatie waarbij we van Hem ontvangen willen en gevende mensen worden.
Persoonlijk: Denk na over Mattheüs 11:28.
Welke betekenis heeft ‘komen’ en ‘leren’ wanneer we nadenken over ‘wandelen met God’?
Wat heb ik geleerd en wat ben ik aan het leren?
Dagtekst: ‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders
dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God,’ (Micha 6:8).
Gebed: Dank U voor Uw trouw en geduld, vooral omdat ik zo vaak hardleers ben.

Dag 23: Lukas 12:27-34
Groeien in vertrouwen
Wat moet je doen als God voor je gevoel nog ver weg is, wanneer je aan Zijn bestaan en liefde twijfelt,
wanneer je leeft met wantrouwen en ontgoocheling? Ook dan vraagt Jezus de bereidheid om arm van
geest te zijn. Het betekent dat we bij God mogen komen met gevoelens van twijfel. Het komt neer op de
vraag of we de dingen over God willen ontdekken, of we Hem willen leren kennen.
Persoonlijk: Denk na over Lukas 12:32-34. Waarbij word je bepaald?
In Psalm 107 komt regelmatig de zin voor: ‘Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen...’
Wat remt mij soms om met eerlijke vragen bij God te komen?
Dagtekst: ‘Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,’ (Lukas 12:34).
Gebed: Dank U voor de uitnodiging om te groeien in vertrouwen. U weet welke vragen mij soms
bezighouden, maar help mij steeds meer van U te verwachten.
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Dag 24: Mattheüs 5:4 en Lukas 13:10-17
Gebogen onder verdriet
De geschiedenis uit Lukas maakt duidelijk dat mensen op verschillende manieren onder druk kunnen
staan en ‘krom’ zijn gegroeid. Maar Jezus kwam deze vrouw tegemoet (13) en zij liet zich vertroosten en
helpen. Het had een uitwerking op de omgeving (vers 17).
Persoonlijk: Ga na waarin wij gebrokenheid kunnen ervaren: In ons eigen leven, in de wereld om ons
heen, in situaties uit het verleden en op dit moment.
Waarom kunnen we pas troost ontvangen nadat we eerlijk ons verdriet, ons ‘treuren’, erkennen en niet
uit de weg gaan?
Dagtekst: ‘Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,’ (Mattheüs 5:4).
Gebed: Help mij, Heer, om verdriet niet weg te stoppen maar U toe te laten bij allerlei verwarring en
frustraties. Bij pijn en teleurstellingen in het leven.

Dag 25: 2 Korinthe 1:3-11
Vertroosting zoeken
We ondergaan lijden maar laten anderen ook lijden. Met andere woorden: we kennen in ons eigen
leven verdriet, maar veroorzaken bewust of onbewust ook verdriet bij anderen. Wij kunnen ons
bijvoorbeeld tekortgedaan voelen, maar gaan tegelijkertijd voorbij aan de gevoelens, verwachtingen en
behoeften van anderen. In 2 Korinthe 1 worden we opgeroepen om onszelf te laten oprichten en van
daaruit anderen te troosten.
Persoonlijk: Wat spreekt je vooral aan in deze verzen?
En wat betekenen de verzen 3-4?
Dagtekst: ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de
barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking...,’
(2 Korinthe 1:3).
Gebed: Dank U dat U barmhartig, vergevend en troostend met ons wilt omgaan, zodat we ook leren
anderen te troosten met Uw troost.
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Dag 26: Hebreeën 12:12-15
Waakzaam zijn
Wanneer we niet oprecht willen treuren om onze gebrokenheid, zullen we vluchten in de aanklacht ten
opzichte van God en onze medemens. Dan trekken we ons terug in een grauwe sluier van
onverschilligheid of in cynisme en bitterheid. Het maakt ons tot geïsoleerde, harde mensen, tot mensen
die de werkelijkheid van eigen nood niet onder ogen willen zien, maar zich vol kritiek verschuilen achter
anderen, omstandigheden of foute systemen.
Persoonlijk: Wat staat er in Hebreeën 12:14-15?
Hoe is bitterheid te voorkomen?
Dagtekst: ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel
van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden,’
(Hebreeën 12:15).
Gebed: Ik ben mij bewust dat ik soms lang bitter kan zijn over situaties die ik moeilijk vind. Help mij er
met U over te spreken en het ook aan U voor te leggen, zodat Uw licht erop mag vallen.

Dag 27: Johannes 11:33-35
Realistisch treuren
Echt treuren leidt tot de erkenning van de realiteit van de werkelijkheid en een verlangen daarin wat te
betekenen voor de ander. Jezus deelde in de nood van anderen. Hij huilde bijvoorbeeld om de dood van
Lazarus en om het ongeloof van velen (Lukas 19:41-42). Hij leed onder de hypocrisie en verblinding van
de schriftgeleerden en de onderwaardering van de vrouw en het kind. Jezus treurde om de verlorenheid
van de mens. Niet in passieve zin maar in actieve betrokkenheid. Hij zocht hun heil.
Persoonlijk: Overdenk Lukas 19:41-42.
Kunnen wij verdriet hebben en onder woorden brengen?
Dagtekst: ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is,’
(Lukas 19:10).
Gebed: Dank voor de realistische liefde van U, waardoor U Uw Zoon gegeven hebt als een Redder en
Hersteller.
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Dag 28: Jesaja 53:6-7
Belofte van troost
Jezus geeft bij deze zaligspreking ook een belofte: Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. De
belofte slaat op Jezus, van Wie gezegd wordt dat Hij onze smarten heeft gedragen (Jesaja 53:4). Hij
onderging het leed dat uit de ongehoorzaamheid en rebellie van de mens voortkwam.
Persoonlijk: Wat staat er in Jesaja 53:6-7 over Jezus’ lijden?
Het vooruitzicht van redding en herstel hield Jezus staande. Overdenk in dit verband Hebreeën 12:2-3.
Dagtekst: We lezen in Hebreeën 12:2-3:‘...Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was
gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u
niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.’
Gebed: Dank U voor het voorbeeld van Uw Zoon, die gericht bleef op de vreugde die voor Hem lag. Geef
mij vandaag de kracht van Uw vrede en blijdschap.

Dag 29: Jesaja 61:1-4
Jezus, onze Trooster
Wanneer we verlangen naar vertroosting, dan is Jezus de Weg. Hij is degene waarover Jesaja sprak: Om
‘treurenden te troosten’ (vers 2) om te ‘herbouwen’ en te ‘vernieuwen’ (vers 4).
Toen Jezus dit gedeelte in de synagoge in Nazareth las, zei Hij:
‘Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan,’ (Lukas 4:21).
Persoonlijk: In Jezus is vertroosting mogelijk geworden. Voor onszelf en voor anderen, waarbij Hij ons
wil inschakelen. Jezus wil ons leren met bewogenheid naar de nood in de wereld te kijken. Nood die
inspireert tot actie.
Denk na over de nood in eigen omgeving en welke mogelijkheden er zijn om nabijheid te tonen.
Dagtekst: ‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde
boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen
van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de
gevangenis om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE…,’ (Jesaja 61:1-2).
Gebed: Help mij, Heer, om naar andere mensen te kijken met Uw ogen. Maak mij alert voor Uw
aanwijzingen.
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Dag 30: Mattheüs 5:5 en 11:28-30
Leren van Jezus’ zachtmoedigheid
Alleen wanneer we als arme van geest onze nood erkennen en vertroost willen worden door het
Evangelie (de eerste twee zaligsprekingen), zullen we de zachtmoedigheid ontdekken waarvan deze
zaligspreking spreekt. Dan weten en ervaren we dat we dankzij Jezus weer in een open relatie tot onze
hemelse Vader staan en dankzij Zijn vergeving en vernieuwing in ons leven bruikbare medewerkers van
God kunnen zijn op deze aarde.
Persoonlijk: Wanneer we ontdekt hebben dat we alles aan Hem te danken hebben, zullen we mild staan
ten opzichte van anderen die dit nog niet ontdekt hebben en niet leven uit die zekerheid.
Als zachtmoedige mag je, ondanks de gebrokenheid en gebondenheid van de ander, óók het potentieel
van de ander leren zien. Mogelijkheden die vrijkomen wanneer die persoon gaat verlangen naar de
ontmoeting met zijn Schepper. Hoe beleef ik dit?
Dagtekst: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven,’ (Mattheüs 5:5).
Gebed: Heer van hemel en aarde, geef mij mildheid in het contact met anderen, waarbij ik doorgeef wat
ik zelf van U heb ontvangen.

Dag 31: Lukas 4:42-44
Vastberaden
Een zachtmoedige is tegelijkertijd iemand die pal staat voor zijn geloof in de waarheid. De martelaren
waren zachtmoedig, maar nooit wankelmoedig; sterk, maar toch zachtmoedig. Zachtmoedigheid kan
omschreven worden als: innerlijke kracht en vastberadenheid gekoppeld aan bewogenheid en
gerichtheid op anderen. Juist door innerlijke vrijheid kun je je geven, dienstbaar zijn.
Persoonlijk: Denk na over voorbeelden van Jezus’ zachtmoedigheid, moed en vastberadenheid. De
Bijbel noemt zachtmoedigheid ‘een vrucht van de Geest’, een vrucht die God zelf in ons leven wil
bewerken.
Ben ik mij dit voldoende bewust en sta ik hiervoor open?
Dagtekst: ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing,’ (Galaten 5:22).
Gebed: Dank U voor de belofte dat Uw Geest in mij meer zachtmoedigheid, moed en vastberadenheid
wil uitwerken.
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Dag 32: Mattheüs 5:6 en Romeinen 6:8-14
Hongeren naar gerechtigheid
Om de vreugde van verzadiging te ervaren, moet je eerst hongeren en dorsten. Hebben we echte
honger naar God en dorst naar Zijn liefde, vergeving en bezieling? Gaat ons héle hart, ons innerlijk leven,
naar Hem uit?
Persoonlijk: Houdt deze levenshouding niet in dat we niet eerst willen putten uit eigen mogelijkheden
maar allereerst ons afhankelijk weten van God? Overdenk in dit verband Jeremia 2:13.
Dagtekst: ‘...Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende
bakken, die geen water houden,’ (Jeremia 2:13).
Gebed: Ik belijd U dat ik eerst geneigd ben eigen mogelijkheden na te gaan, help mij om allereerst te
‘dorsten’ naar Uw zicht op alles.

Dag 33: Johannes 7:37-44
Jezus: het levende water
‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ Jezus weet dat Hij de aangewezen Middelaar
tussen God en mensen is. Hij wil onze dorst lessen en roept ons uitnodigend toe. Hij ziet onze dorst, of
we ons er nu van bewust zijn of niet, en wil ons het levende water geven. Hij wil als volmaakte
beelddrager van God ons onze verloren waardigheid als beelddrager van God teruggeven.
Persoonlijk: Lees in dit verband Romeinen 8:29 en 2 Korinthe 3:18.
Dagtekst: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift
zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in
Hem geloven, ontvangen zouden…,’ (Johannes 7:37-39).
Gebed: Vader in de hemel, dank U wel dat U steeds weer wilt voorzien in geestelijk eten en drinken.
Maak en houd mij hongerig naar U.

Dag 34: Johannes 15:1-7
Met Jezus verbonden blijven
Jezus maakt met het beeld van de wijnstok ook duidelijk dat we voor voeding, groei en vrucht
afhankelijk zijn van Hem en Zijn Woord en Geest.
Persoonlijk: Denk na over de stappen die nodig zijn: onze honger en dorst erkennen (1), bereidheid ons
te laten voeden (2) en anderen wijzen op het hemelse Brood en Water in de persoon van Jezus.
Mediteer in dit verband ook over Openbaring 3:20.
Dagtekst: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij,’ (Openbaring 3:20).
Gebed: Dank U voor het voorrecht dat we tot U mogen bidden, dat we met U mogen spreken en naar U
kunnen luisteren door Uw Woord te lezen.

15

Dag 35: Mattheüs 5:7 en Mattheüs 9:9-13
Barmhartigheid
‘Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’ houdt in dat we dan ook in een goede relatie tot God en de
ander willen staan. Deze vierde zaligspreking benadrukt dan ook barmhartigheid, een eigenschap die we
ook steeds in Jezus’ manier van leven terugvinden.
Persoonlijk: In Mattheüs 9:13 zegt Jezus: ‘...want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te
roepen, maar zondaars.’ Zondaars biedt Hij zijn ‘mantel van gerechtigheid’ aan (Jesaja 61:10), zodat hun
naaktheid weggenomen is en ze voor Gods aangezicht kunnen staan. Hij weet dat Zijn Vader mensen
aanneemt die ‘in Christus’ zijn, die gelovend zich deze mantel laten omhangen en willen leven uit Zijn
gerechtigheid.
Wat leer ik hiervan voor mijn omgang met anderen?
Dagtekst: ‘Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden,’
(Mattheüs 5:7).
Gebed: Barmhartige Vader, dank U voor Uw liefde en ontferming, die U duidelijk hebt gemaakt in de
gave van Uw Zoon. Geef dat ik Uw barmhartigheid ook kenbaar zal maken aan anderen.

Dag 36: Lukas 23:33-43
Jezus’ ontferming
Zoeken naar gerechtigheid, naar datgene wat bij God en Zijn bedoelingen hoort, zonder bewogenheid
voor de gevallen mens, kan het ons liefdeloos en hard maken. Jezus was rechtvaardig en wilde in alles
de wil van Zijn Vader volbrengen. Tegelijkertijd sprak Hij woorden van ontferming en wilde Hij als
Priester de menselijke ontaarding en zwakheid onder ogen zien en bij Zijn Vader brengen. Hij ging er zelf
voor aan het kruis en sprak er de woorden: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’
(vers 34). Jezus leed onder de hardheid van de mens, maar was tegelijkertijd op zoek naar zijn behoud.
Persoonlijk: Barmhartigheid zonder een dorsten naar de gerechtigheid geeft dat we nonchalant met
Gods heiligheid en wil omgaan, maar gerechtigheid zonder barmhartigheid maakt dat we liefdeloos en
hard met mensen en situaties omgaan.
Denk na over voorbeelden hiervan.
Dagtekst: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de
hemelen is, verheerlijken,’ (Mattheüs 5:16).
Gebed: Here God, U verlangt naar oprechtheid in het goed willen omgaan met de ander. Help mij
vandaag in de ontmoeting met anderen.
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Dag 37: Johannes 3:16-17
Woorden en daden
De verkondiging van het Evangelie zonder een barmhartige houding kan er de oorzaak van zijn dat het
beeld van God vervormd wordt. Liefde voor God betekent bijbels gezien ook daden van liefde.
Barmhartigheid zoekt naar wegen waarin het concreet gestalte kan krijgen.
Persoonlijk: Wat staat centraal in het bijbelgedeelte van vandaag?
Waarom is de balans tussen spreken en handelen zo gauw verstoord?
Dagtekst: ‘Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij
moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder
gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?’
(1 Johannes 3:16-17).
Gebed: Leer mij, geduldige God en Vader, om meer daadkrachtig te zijn. Te vaak praat ik over liefde
maar is het te weinig vertaald naar de praktijk.

Dag 38: Johannes 8:30-36
Bevrijding
Ons zicht op God en Zijn genade moet onze persoonlijkheid zó beïnvloeden dat we barmhartige mensen
worden qua instelling en qua daden. Dan zal de boodschap die we door ons leven uitdragen invloed
uitoefenen. Jezus zag mensen als slaven van de zonde die verlost konden worden. Hij zag mensen als
blinden die licht nodig hadden, als doven die horend moesten worden, als gevangenen die bevrijd
moesten worden. Een barmhartig hart ziet mensen met Jezus’ ogen. Als we barmhartig zijn, zien we
mensen bijvoorbeeld als slaven van bitterheid, van angst, van hebzucht of van jaloezie, die oog moeten
krijgen voor de bevrijding die Jezus kan geven.
Persoonlijk: Wat zegt Jezus over vrijheid in Johannes 8?
Dagtekst: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn,’ (Johannes 8:36).
Gebed: Maak mij meer en meer innerlijk vrij om U en anderen op een waarachtige manier lief te
hebben.
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Dag 39: Galaten 6:1-10
Zaaien in de Geest
De vrucht van barmhartigheid is het gevolg van het kennen van Gods liefde en vergeving. God gebruikt
in Zijn Woord regelmatig voorbeelden uit de natuur om onder meer deze gedachte duidelijk te maken.
‘...want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten,’ (Galaten 6:7). Willen we het goede zaaien, dat wat
opbouwend is en de onderlinge vrede en het onderling welzijn bevordert? God geeft de belofte: ‘Want
wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest
het eeuwige leven oogsten,’ (Galaten 6:8).
God belooft vrucht, ook in een barmhartige omgang met elkaar.
Persoonlijk: Barmhartigheid en gerechtigheid: twee vruchten die bij elkaar horen.
Waarom is dit belangrijk? Probeer het in eigen woorden weer te geven.
Dagtekst: ‘...want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten,’ (Galaten 6:7).
Gebed: Dank U voor de belofte van Uw Geest. Dat Hij het goede vrucht wil laten dragen.

Dag 40: Mattheüs 5:8 en 1 Johannes 1:5-10
Een rein hart
Jezus legt in deze zaligspreking het accent op ons hart en niet op ons verstand. Het geloof in Christus
gaat niet om ons verstand heen maar wil allereerst een veranderd hart bewerken. Geloof is meer dan
een aantal gedragsregels of een morele gedragscode. Het doet een oproep op de kern van onze
persoonlijkheid: ons hart. ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien,’ (vers 8).
Persoonlijk: Ons hele mens-zijn is in het geding, doordat vanuit het hart het verkeerde voortkomt.
Wat zegt Jezus in Mattheüs 15:18?
Dagtekst: ‘Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de
mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht,
diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen...,’
(Mattheüs 15:18-19).
Gebed: Heilige God, reinig mij steeds weer van binnenuit. Dank U voor Uw Geest.
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Dag 41: Psalm 51
Een onverdeeld hart
Een rein hart wil geen deel hebben aan de macht van de zonde maar gericht blijven op Gods eer en Zijn
bedoeling voor ons leven. David zegt in vers 12: ‘Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn
binnenste een standvastige geest,’ en in vers 14: ‘...ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.’
David beleed zijn zonde en stond open voor Gods vergeving maar hij wist ook dat een vaste, gewillige
geest nodig was, een verenigd, onverdeeld hart. Een hart dat niet huichelt. Een hart dat zich wil
afstemmen op de Geest van God en niet vanuit eigen kracht, vanuit ‘het vlees’ probeert te leven.
Persoonlijk: De Heilige Geest kwam om Jezus Christus te verheerlijken. Overdenk Johannes 16:14.
Dagtekst: ‘Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam
te vrezen,’ (Psalm 86:11).
Gebed: Wilt U in mijn hart steeds meer die eenheid bewerken die gericht blijft op U.

Dag 42: Romeinen 8:10-17
Leven door de Geest
Paulus benadrukt in dit gedeelte de noodzaak om het nieuwe leven in geloof te willen ontvangen maar
om God ook te blijven vertrouwen voor onze geestelijke groei en voor geestelijke vrucht. Hij roept op tot
een leven uit de Geest. Een leven dat aangesloten wil zijn en blijven op Gods genade en bronnen omdat
alleen Gods Geest ons tot andere mensen kan maken.
Persoonlijk: Als we willen leven vanuit het nieuwe leven dat we in Christus ontvingen, hoe gaan we dan
om met allerlei vragen rondom datgene wat we belijden, maar waar de werkelijkheid van het dagelijks
leven vaak haaks op staat?
Dagtekst: ‘Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft,
hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (...)
Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij
zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen,’ (Johannes 14:21 en 23).
Gebed: Dank U voor Uw trouw en liefde, leer mij U liefhebben in allerlei aspecten van mijn leven.
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Dag 43: Romeinen 8:35-39
Gods liefde is trouw
In Hebreeën 12:14 lezen we: ‘Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de
Heere zal zien.’ Jezus zegt dat een rein hart, een gereinigd hart, voorwaarde is om God te ontmoeten.
Door de reiniging van onze zonden door het lijden en sterven van Jezus Christus en doordat wij ons
vertrouwen mochten stellen op Zijn bemiddelend werk, mogen we ons gereinigd weten.
Persoonlijk: Van Mozes wordt gezegd dat hij standvastig bleef in het geloof, ‘...als zag hij de
Onzichtbare,’ (Hebreeën 11:27). Ook wij mogen nu al ten dele in geloof God zien, wetend dat we straks
ten volle zullen kennen (1 Korinthe 13:12).
Leven wij vanuit dit besef?
Dagtekst: ‘Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag
van Jezus Christus,’ (Filippenzen 1:6).
Gebed: Ik wil U vanuit het diepst van mijn hart danken voor deze belofte.

Dag 44: Mattheüs 5:9 en Romeinen 12:9-18
De vrede najagen
‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.’ Jezus kwam om vrede te
brengen. Vrede tussen God en mensen en mensen onderling. Maar omdat de oorzaak van alle onvrede
allereerst onze vijandschap tegen God is, legt de Bijbel een duidelijk verband tussen beide. Om vrede op
aarde te ervaren moet er eerst vrede met God zijn. Om vredestichter te zijn, moet er allereerst sprake
zijn van vrede met God.
Persoonlijk: Jezus zei: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u...’
Jezus’ vrede is niet tijdelijk, maar eeuwig en Zijn vrede mogen we doorgeven: in woorden, maar vooral
ook in daden, in een levensstijl die in onze relatie met Hem geworteld is.
Waarin verlang ik naar vrede?
Dagtekst: ‘Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert,’ (Romeinen 14:19).
Gebed: Heer maak mij alert op belemmeringen die een goede omgang met de ander in de weg staan.
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Dag 45: Mattheüs 5:10 en 13:44-46
Kostbare parel
Het Evangelie is zó kostbaar dat Jezus de vergelijking maakt met een verborgen schat in de akker en met
een kostbare parel van onschatbare waarde (zie Mattheüs 13:44-46). De koopman die de parel vond,
‘…ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.’ Wanneer Jezus ons oproept tot
navolging, vraagt Hij van ons absolute overgave en gehoorzaamheid. Het gaat om die kostbare parel,
daar draait alles om. Het kan niet langer bij het oude blijven.
Persoonlijk: Jezus volgen is solidair zijn met de regels van Gods koninkrijk, ongeacht de eventuele
gevolgen, zoals ontkenning en vervolging.
Wat zegt Jezus hierover in Markus 10:28-30?
Dagtekst: ‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der
hemelen,’ (Mattheüs 5:10).
Gebed: Here God, ik weet niet wat nog gaat gebeuren in de toekomst, maar dank U wel dat U mij met
Uw Geest wil beschermen en kracht geven.

Dag 46: Mattheüs 5:11 en Handelingen 7:51-53
Kwaad verdragen
Jezus wist waarover Hij sprak. Hij wist vanuit het Oude Testament wat er gebeurd was met de profeten
die God trouw waren en wat er ook over de komende Messias gezegd werd. Hij zou vernederd en
afgewezen worden. Zijn ‘goede naam’ zou door het slijk gehaald en bespot worden. In de geest, in Zijn
innerlijk, had Jezus dit alles al aanvaard. Hij was bereid geweest om door God naar de aarde gezonden te
worden. Hij wilde Zijn positie naast God de Vader afleggen en ‘dienstknecht’ worden. Jezus verheugde
Zich echter bij voorbaat over de uiteindelijke uitkomst: de overwinning over de macht van het kwade.
Persoonlijk: Lees Johannes 10:14-15.
Als Goede Herder wil Hij ons leven beschermen. Dat we de aanwezigheid van de duisternis nog aan den
lijve ondervinden, is geen reden te gaan wanhopen. Gods koninkrijk staat vast en zal uiteindelijk
zichtbaar worden voor het oog van iedereen. Jezus zei: ‘…want uw loon is groot in de hemelen...,’
(Mattheüs 5:12). Hij is het Begin en het Einde.
Hoe vaak leef ik hieruit?
Dagtekst: ‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt,
omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de
profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn,’ (Mattheüs 5:11-12).
Gebed: Dank U dat Uw Woord heel realistisch is, maar ook de verzekering geeft dat we in niets alleen
staan en de overwinning al behaald is.
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Dag 47: Mattheüs 5:13-17
Licht en zout
Nadat Jezus de negen zaligsprekingen heeft uitgesproken, zegt Hij in de verzen 13-16: ‘U bent het zout
van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt
nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de
wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en
zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw
licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is,
verheerlijken.’
Persoonlijk: De Bergrede staat niet los van de dagelijkse praktijk. Het is Gods verlangen dat we vrucht
dragen. Dat we ‘zout’ en ‘licht’ zijn en als lichtdragers heen wijzen naar het Licht.
Wat betekent het in de praktijk voor mij?
Dagtekst: ‘...Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben,’ (Johannes 10:10).
Gebed: Ik wil U danken dat ik in U het leven heb gevonden maar dat U ook mijn leven vrucht wilt laten
dragen.

Dag 48: Efeze 4:17-24
Invloed ten goede
De werking van het zout is alles doordringend, het houdt bederf tegen en geeft het eten smaak. Licht is
duidelijk te zien. De invloed van een leven met Christus mag meer en meer gekenmerkt worden door de
kracht van Gods Geest, die innerlijk veranderingen bewerkt, waarbij mensen de goede invloed ervan
ondergaan in wie we zijn en wat we doen.
Persoonlijk: Denk na over de gedachte dat geen mens licht kan uitstralen, tenzij hij bereid is de werking
van zout in het verborgene toe te laten. Want is het niet zo dat we wel graag een licht willen zijn, maar
minder bereid zijn om als zout, ongezien, onopgemerkt, en zonder applaus een invloed ten goede te
zijn?
Dagtekst: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn,’
(Mattheüs 5:14).
Gebed: Heer, maak mij bereid open te staan voor het verborgen werk van Uw Geest en van daaruit
vrijmoedig dat te doen wat gedaan moet worden.
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Dag 49: Mattheüs 9:36-39
Bewogenheid
Mattheüs vermeldde in zijn evangelie Jezus’ woorden: ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig
te maken wat verloren is,’ (Mattheüs 18:11). Jezus wil Zijn volgelingen in deze opdracht betrekken en
inschakelen. Als Goede Herder heeft Hij juist de verloren schapen op het oog, de mensen die vervreemd
en verdwaald ronddolen, zonder herder.
Persoonlijk: In de verzen 37-38 roept Jezus op tot gebed.
Op welke terreinen zijn meer mensen nodig als licht en zout?
Hoe kunnen we hiervoor bidden?
Dagtekst: ‘...De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst
dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt,’ (Mattheüs 9:37-38).
Gebed: Dank U voor de mogelijkheid van gebed. Wilt U Uw kinderen, en ook mij, een besef geven dat U
hen als zout en licht wilt inschakelen.

Dag 50: Mattheüs 5:17-48
Een eerlijke levensstijl
In dit hoofdstuk maakt Jezus duidelijk dat we niet in godsdienstige regels en uiterlijkheden moeten
blijven steken, maar Gods wil moeten leren verstaan door vanuit een relatie met Hem te leren leven.
Het gaat om de geest van de wet. Alleen Jezus kon aan die hoge norm voldoen. Maar Hij wil door Zijn
Geest die oorspronkelijke bedoeling uitwerken. Hij kwam om de wet te vervullen.
Persoonlijk: Denk na over de verzen 33-37.
Welk verschil geeft Jezus aan?
Dagtekst: ‘…laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee…,’ (Mattheüs 5:37).
Gebed: Vader in de hemel, vanuit mijzelf schiet ik voortdurend tekort. Dank U voor de vergeving in
Christus en dat Hij door Zijn Geest mij wil helpen zo te leven zoals U dat bedoeld hebt.

Dag 51: Mattheüs 6:1-4
Nederige oprechtheid
Jezus bepaalt ons in dit gedeelte bij vragen als: Waarom geef ik aalmoezen? Wat is mijn motief? Doe ik
het voor God of voor mensen? Doe ik het omdat het van mij verwacht wordt, of omdat God het zegt?
Persoonlijk: Probeer deze verzen met eigen woorden weer te geven.
Denk na over eigen motieven in het goeddoen.
Dagtekst: ‘...en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden,’
(Mattheüs 6:4).
Gebed: Dank U dat U mij wilt helpen om oprecht te zijn in de dingen die ik wel of niet doe.
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Dag 52: Mattheüs 6:5-15
Leren bidden
Omdat gebed zo belangrijk is in het leven van een kind van God, bepaalt Jezus ons bij verschillende
aspecten.
Gerichtheid op God (verzen 5-6), eenvoudig woordgebruik (vers 7), gerichtheid op Gods wil en koninkrijk
(verzen 9-10), het ‘gewone’ met God leren delen (vers 11), leven vanuit vergeving (verzen 12, 14-15), je
leven stellen onder Gods bescherming (vers 13) omdat Hij Heer is over alles.
Persoonlijk: Hoe ervaar ik mijn persoonlijk gebedsleven?
Wat kan ik van Jezus’ gebed leren?
Dagtekst: ‘...Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil
geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde,’ (Mattheüs 6:9-10).
Gebed: Here God, leer mij bidden op een meer afhankelijke en vertrouwende manier.

Dag 53: Mattheüs 6:16-18
Oprecht verdriet
Wanneer we moeite ervaren, berouw hebben of oprecht uitzien naar verandering die alleen God kan
geven, dan kunnen we er misschien onbedoeld verkeerde aandacht op vestigen. Maar er zijn
omstandigheden die vragen om de verborgen worsteling met God, waarbij we er met Hem doorheen
gaan en openstaan voor Zijn troost, correctie en herstel.
Persoonlijk: Welke voorbeelden zou ik kunnen geven?
En hoe ga ik om met moeilijke vragen, emoties en omstandigheden?
Geloof ik dat God dan naar mij wil luisteren en mij de weg wil wijzen?
Dagtekst: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God…,’ (Filippenzen 4:6).
Gebed: Ik wil U danken voor de duidelijke opdracht uit Uw Woord om alles aan U voor te leggen. Eerlijk
en onomwonden. Dank U dat U mij wilt beschermen en dicht bij Uw waarheid wilt houden.
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Dag 54: Mattheüs 6:19-24
Iemand uit één stuk
In deze verzen komt naar voren dat ons hart gericht moet blijven op God. Zo wordt in de verzen 22-24
het oog vergeleken met een lamp. Hoe zien we het leven, ons leven? Is ons oog zuiver? Hebben we de
juiste motivatie en levensinstelling en zien we onszelf en anderen zoals God wil dat we onszelf en
anderen zien?
Persoonlijk: Het oog wordt de lamp van het lichaam genoemd. Niet het licht zelf, maar een lamp met
het vermogen om licht te ontvangen en door te geven. Jezus leert dat een radicale manier van leven het
gevolg is van een onverdeelde toewijding aan onze hemelse Vader en aan het werk van Zijn Geest die in
ons leven werkzaam is en wil blijven.
Hoe bepaalt Jezus mijn zicht op mensen en dingen?
Dagtekst: ‘…want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,’ (Mattheüs 6:21).
Gebed: Heilige God en Vader, geef dat ik innerlijk meer en meer een eenheid wordt, waarbij mijn
denken, emoties en keuzes door U geleid en gevormd worden.

Dag 55: Mattheüs 6:25-34
Bezorgdheid afleggen
Wanneer God voor ons groter wordt, leren we Hem ook steeds meer vertrouwen. In de grote en kleine
dingen van het leven. Geef met eigen woorden enkele hoofdgedachten uit dit bijbelgedeelte weer die
bepalend mogen zijn voor onze manier van leven.
Persoonlijk: Wat betekent het eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken?
Welke belofte geeft God daarbij (verzen 31-34)?
Dagtekst: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij
gegeven worden,’ (Mattheüs 6:33).
Gebed: Ik ben er opnieuw bij bepaald dat U wilt dat ik me geen zorgen maak maar vertrouwen toon in
Uw voorziening en nabijheid. Hoe en wanneer dan ook. Ik wil U voor deze dag opnieuw vertrouwen.
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Dag 56: Mattheüs 7:1-6
Mildheid
De ‘levensstijl van vertrouwen’ uit zich ook in een realistische omgang met elkaar. Wanneer we ons onze
afhankelijkheid van God bewust zijn en Zijn rijkdom in onze armoede hebben ontdekt, dan worden we
mild. In de verzen 1-6 spreekt Jezus hierover. Alleen wanneer we zelf op radicale wijze open staan voor
Gods licht, verdienen we het recht anderen terecht te wijzen die het licht niet zien of ontlopen. Dan
weten we de juiste toon aan te slaan: niet veroordelend maar oprichtend.
Persoonlijk: Wanneer Gods Geest ons leven beheerst, leren we in mildheid bruggen slaan naar de
ander, ook als het liefdevolle confrontatie vraagt. We voelen ons dan echter niet beter dan de ander
omdat we weten hoe ons eigen leven er zonder Christus uitziet.
Herken ik deze gedachte in de praktijk van mijn leven?
Dagtekst: ‘Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen
oog niet op?’ (Mattheüs 7:3).
Gebed: Ik belijd U dat ik gauw de neiging heb tot oordelen, terwijl ik niet alles kan doorgronden. Leer mij
Uw mildheid en geef mij wijsheid in de omgang met de ander.

Dag 57: Mattheüs 7:7-12
Het goede zoeken
Wanneer wij dankbaar zijn voor Gods genade, is het dan ook ons groeiende verlangen anderen er
deelgenoot van te maken? Wanneer wij ons bemoedigd voelen wanneer mensen ons aandacht geven,
begrip tonen, met ons meeleven of opbouwend meedenken, in hoeverre komen wij dan anderen hierin
tegemoet? Zie vers 12.
Persoonlijk: Denk na over situaties waarin God verandering wil geven.
Spreek er met Hem over in gebed.
Dagtekst: ‘Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo...,’ (Mattheüs 7:12).
Gebed: Leer mij bewuster en meer invoelend met mensen om te gaan.

Dag 58: Mattheüs 7:12-23
Overtuigende vrucht
God verlangt ernaar dat ons leven vrucht draagt, vrucht die heilzaam is, ook voor onderlinge relaties.
Daarnaast is het zo dat mensen en ideologieën te herkennen zijn aan de vrucht, zie de verzen 15 en 20.
Persoonlijk: Denk na over de verzen 21-23.
Waarbij bepaalt Jezus ons?
En wat is volgens Jezus essentieel voor oprechte, goede vrucht? Zie vers 21.
Dagtekst: ‘Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen,’ (Mattheüs 7:20).
Gebed: Geef mij een opmerkzaam hart en denken, waardoor ik kan herkennen welke vrucht uit U
voortkomt en welke niet.
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Dag 59: Mattheüs 7:24-29
Gehoorzaamheid
Jezus wijst op een levensstijl waarbij ons horen en doen samengaan. Alleen dan staat ons levenshuis
vast en is het fundament goed. Dan kunnen we ook anderen veiligheid aanbieden en heenwijzen naar
het geheim: een levende en herstelde relatie met onze Schepper en hemelse Vader.
Zie ook Jakobus 1:20-25.
Persoonlijk: Lees opnieuw de verzen 28-29.
Waaraan ontleende Jezus Zijn gezag?
Wat kunnen wij van Hem leren?
Dagtekst: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een
verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft,’ (Mattheüs 7:24).
Gebed: Bewaar mij en ons als Uw kinderen voor het gevaar van schijn en namaak, waardoor we
ongeloofwaardig overkomen. Geef dat we op Uw fundament blijven bouwen.

Dag 60: Mattheüs 8:5-13
Erkenning van Jezus’ gezag
De hoofdman vraagt Jezus’ hulp en vertrouwt daarbij op Jezus’ grootheid en gezag. Jezus is ervan onder
de indruk, zie vers 10. Daarbij doet het Hem pijn dat veel mensen die ‘opgevoed’ zijn met de Schriften,
Hem niet herkennen en erkennen. Jezus handelt op het gelovig vertrouwen van de man (vers 13).
Persoonlijk: Jezus’ boodschap roept geloof op of afwijzing. Erkenning of cynisme. Jezus blijft echter
vrijmoedig de boodschap doorgeven omdat Hij weet dat de waarheid hierom vraagt.
Wat hebben vrijmoedigheid en waarheid met elkaar te maken?
Dagtekst: ‘... want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars,’
(Mattheüs 9:13).
Gebed: Almachtige God en Vader, geef dat veel mensen gaan inzien dat ze de verzoening met U nodig
hebben en dat Jezus dit mogelijk maakte. Geef dat ze zich willen laten redden.

Dag 61: Mattheüs 8:18-27
Jezus is machtig
Uit de eerste verzen blijkt dat het navolgen van Jezus niet vrijblijvend is. Ook Jezus moest de
consequenties aanvaarden van een leven in gehoorzaamheid aan de Vader (vers 20) maar Hij wist dat
dit nodig was. Hij vertrouwde Gods hart en wil. Daarom kan Hij ook in gezag de wind tot stilte manen
(vers 26). Hij was immers de Zoon van God en één met de Schepper?
Persoonlijk: Wat ontdekken we over Jezus in de verzen 24 en 27?
Hoe veel gezag kennen wij Hem toe in ons leven?
Dagtekst: ‘...Heere, red ons, wij vergaan! En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen?
Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte,’ (Mattheüs 8:25-26).
Gebed: Here God, geef dat mijn geloof nooit te klein wordt om veel van U te verwachten.
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Dag 62: Mattheüs 9:1-8
Jezus durft confrontatie aan
Jezus durfde mensen te confronteren met zichzelf en hun bekrompen denkbeelden. Vers 4: ‘...Waarom
overweegt u verkeerde dingen in uw hart?’ Ook durft Hij hen te confronteren met Zijn volmacht als Zoon
van God. Hij wist nog steeds wie Hij was en wie Hij vertegenwoordigde! ‘Maar opdat u zult weten dat de
Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven...’ Hij wilde hun ogen voor de
werkelijkheid van God openen.
Persoonlijk: Waarom vind ik het vaak moeilijk om de confrontatie op een opbouwende manier aan te
gaan? Waaraan denk ik nu?
Dagtekst: ‘En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed...,’
(Mattheüs 9:2).
Gebed: Dank U voor de bemoediging uit dit gedeelte dat U geestelijk, emotioneel en lichamelijk herstel
kunt geven. Help mij moed te houden.

Dag 63: Mattheüs 9:9-17
Jezus gaat vragen niet uit de weg
In dit gedeelte lezen we dat Jezus een discussie aandurft, omdat Hij wist waarom Hij iets deed of iets
beweerde. ‘ ...want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. (13).
Ook gebruikt Hij vragen om mensen méér inzicht te geven, bijvoorbeeld ten aanzien van het nieuwe dat
God in Zijn Zoon gegeven had.
Persoonlijk: Lees Mattheüs 26:27-28.
Dagtekst: ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de
Zoon van Zijn liefde,’ (Kolossenzen 1:13).
Gebed: Dank U voor de vernieuwing die U wilt uitwerken in ons denken en in onze ervaring.
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Dag 64: Mattheüs 9:18-34
Jezus zoekt geloof
Jezus ging het gesprek aan met de vrouw die Hem ongemerkt aanraakte. Hij verweet haar niets, omdat
Hij het verborgen geloof in deze daad respecteerde en haar vrees begreep. Hij wilde haar echter helpen
om voor haar daad uit te komen omdat vrees je onvrij maakt. Hij wilde haar ook emotioneel in de
ruimte plaatsen. En ze werd dan ook vrij!
Persoonlijk: In tegenstelling tot deze vrouw en de gelovige instelling van Jaïrus, waren de
schriftgeleerden niet vrij, omdat ze Jezus’ woorden en daden niet konden begrijpen en niet in hun
theologie wilden laten passen. Ze ontkenden Jezus’ handelen door te zeggen dat Hij Zijn kracht van
satan kreeg (vers 34).
Wat kan ons kortzichtig maken?
Hoe open is ons denken?
Dagtekst: ‘...En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere,’
(Mattheüs 9:28).
Gebed: Help mij in alle omstandigheden van mijn leven mijn geloof op U te stellen.

Dag 65: Mattheüs 9:35-38
Jezus was beschikbaar
Uit de verzen 37-38 blijkt dat Jezus met bewogenheid reageerde op de nood van de mensen en dat Hij
zich ervan bewust is dat Zijn opdracht hiermee verband houdt. In Johannes 10 noemt Hij Zich immers de
Goede Herder, die Zijn leven wil inzetten voor de schapen. Ook maakte Jezus Zijn discipelen duidelijk dat
nood ons moet inspireren tot gebed, en tot visie op onze taak in deze wereld.
Persoonlijk: Hoe ervaar ik bewogenheid voor de wereld om mij heen?
Wat leren we van Jezus in vers 35?
Dagtekst: ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij
vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben,’ (Mattheüs 9:36).
Gebed: Geef mij bewogenheid voor de mensen in mijn directe omgeving en met wie ik in contact kom.
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Dag 66: Mattheüs 10:1-15
Jezus volgen is niet vrijblijvend
Hoewel we de Bijbel heel persoonlijk mogen lezen, vragen de evangeliën ook inzicht in de volgorde van
Gods handelen. Jezus kwam als Koning allereerst voor de Joden. Hij was hun beloofde Messias. In dat
licht moeten we ook Mattheüs 10 lezen, waarbij Jezus de twaalf discipelen uitzendt naar ‘de verloren
schapen van het huis Israëls’ (vers 6). De discipelen werden ook wel apostelen genoemd. De betekenis
van apostel is: afgezant. Zij kregen als afgezanten speciale volmacht, zoals de gave van genezing, zodat
de Joden bepaald zouden worden bij de vervulling van oudtestamentische profetieën over de Messias.
Persoonlijk: Een joodse rechtsregel was dat een afgezant is als de zender. Zie in dit licht de verzen 5-8.
Hoe kan ik Jezus vertegenwoordigen in mijn leefwereld?
Dagtekst: ‘...U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets,’ (Mattheüs 10:8).
Gebed: Here God, U hebt ons in Jezus zoveel gegeven en toevertrouwd. Geef dat ik ook anderen op
Hem mag wijzen in mijn spreken en in mijn doen en laten.

Dag 67: Mattheüs 10:16-33
Jezus is realistisch
Jezus waarschuwt Zijn leerlingen voor ongeloof, verzet en vijandschap. Zie de verzen 16-20. Gelovigen,
waar ook ter wereld. Want na Jezus’ opstanding uit de dood moest het Evangelie wereldwijd verkondigd
worden. Jezus gaf Zijn volgelingen daartoe de kracht van de Heilige Geest. ‘...maar u zult de kracht van
de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;
en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van
de aarde,’ (Handelingen 1:8). Het gaat niet alleen om ‘de verloren schapen van het huis Israëls’, maar
om veel méér schapen.
Persoonlijk: Overdenk in dit verband Johannes 10:16.
Dagtekst: ‘Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen.
Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het Evangelie te verkondigen.
Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid
voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek,’ (Romeinen 1:14-16).
Gebed: Geef mij een open hart en oor voor de mensen om mij heen en help mij een getuige van U te
zijn.
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Dag 68: Mattheüs 10:34-42
Radicaal zijn
Uit dit gedeelte blijkt dat Jezus volgen inhoudt dat we Hem volkomen toegewijd willen zijn. Maar ook
klinkt erin door dat Hij in alles bij ons is (vers 40). Zoals Jezus bereid was Zijn kruis op Zich te nemen, zo
moeten ook wij bereid zijn onze levensopdracht te aanvaarden (vers 38).
Persoonlijk: Waarom hoeven we niet bevreesd te zijn dat de navolging van Jezus te zwaar wordt?
Zie ook vers 42.
Dagtekst: ‘Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft,’
(Mattheüs 10:40).
Gebed: Dank U voor de belofte dat U mij nooit in de steek laat en wilt voorzien in kracht en wijsheid in
het volgen van Jezus en het luisteren naar Zijn Woord.

Dag 69: Mattheüs 11:2-15
Jezus herinnert aan Gods Woord
We lezen over de frustratie van Johannes de Doper. Over zijn twijfels en het niet begrijpen van Jezus’
optreden. Waarom deed Jezus niets aan zijn situatie? Waarom reageerde Hij schijnbaar niet op dit
onrecht? Was Johannes niet Jezus’ wegbereider en gaf dit niet een bepaalde verantwoordelijkheid?
Johannes stelt de vraag: Bent U het…? Jezus zal de achtergrond van de vraag ongetwijfeld begrepen
hebben. Toch gaat Hij er niet concreet op in. Wil Hij Johannes het antwoord laten ontdekken door te
verwijzen naar de oudtestamentische beloften? Moest Jezus Christus niet eerst redden, voordat het
oordeel zou plaatsvinden?
Persoonlijk: Gods wegen zijn niet altijd te begrijpen.
Hoe ga ik om met situaties die God toelaat en met de dingen die ik niet begrijp? Denk na over vers 6.
Dagtekst: ‘...en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt!’ (Mattheüs 11:6).
Gebed: Help mij, Heer, om niet over Uw wil en leiding te struikelen.

Dag 70: Mattheüs 11:25-30
Leren van Jezus
Jezus roept op tot een lerende levenshouding, waarbij we steeds weer bij Hem terugkeren voor leiding
en wijsheid (vers 28).
Persoonlijk: Wat zegt Jezus over Zichzelf in vers 29?
Dagtekst: ‘...want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht,’ (Mattheüs 11:30).
Gebed: Dank U voor Uw bereidheid mij te vormen en toe te rusten als kind van God.
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Dag 71: Mattheüs 12:9-21
Jezus is vrij in Zijn optreden
De farizeeën worden geïrriteerd door het feit dat Jezus goed doet. Ze kunnen Hem en Zijn handelen niet
plaatsen. Ze willen Hem daarom uit de weg ruimen (vers 14). In vers 15 lezen we: ‘Maar Jezus wist dat
en vertrok vandaar…’ We mogen hieruit leren dat we soms situaties uit de weg mogen gaan wanneer
het nog niet Gods tijd is. Jezus vluchtte niet voor Zijn vijanden maar Hij wist dat Zijn sterven op een
andere manier zou moeten plaatsvinden. In hoofdstuk 26:45 lezen we dat Jezus wel bereid is om te
sterven. En in het daarop volgende gedeelte lezen we hoe Jezus vanuit innerlijke rust en een zeker
weten van Gods wil voor Zijn leven, het lijden en de dood aanvaardt.
Persoonlijk: Jezus was in alles gehoorzaam aan Zijn Vader en vond daarin Zijn rust, houvast en richting.
Hoe beleef ik dit?
Dagtekst: ‘Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven…,’ (Mattheüs 12:12).
Gebed: Dank U voor de waarde en betekenis die mijn leven voor U heeft.

Dag 72: Mattheüs 12:38-45
Vol zijn van Christus
Wanneer we voorbijgaan aan de rijkdom die Jezus ons aanbiedt, is er ruimte voor allerlei zaken die ons
van Hem kunnen verwijderen.
Persoonlijk: Wat betekenen de verzen 43-45?
Dagtekst: ‘Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen,’
(Mattheüs 12:30).
Gebed: Trouwe God en Vader, help mij om trouw te zijn en geef mij de bereidheid door U gebruikt te
worden.

Dag 73: Mattheüs 13:1-23
Vrucht dragen
Door het vertellen van gelijkenissen en het verklaren van die gelijkenissen aan Zijn discipelen, wil Jezus
duidelijk maken dat God het goede wil zaaien. Zaad met veel potentieel, zaad met kiemkracht, met het
vermogen om vrucht te dragen.
Persoonlijk: Voor ons geldt de vraag: Wat voor grond willen wij zijn?
Willen we Gods werk in ons leven ruimte geven en niet laten verstikken?
Geloven we in Gods kiemkracht en dat Hij in en door ons leven vrucht wil bewerken?
Geloven we verder dat deze vrucht uniek mag zijn? En dat we elkaar aanvullen?
Dagtekst: ‘Wie oren heeft om te horen, laat hij horen,’ (Mattheüs 13:9).
Gebed: Heer, geef mij een open hart en denken. En open oren die reageren op Uw boodschap.
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Dag 74: Mattheüs 13:24-43
Waakzaam blijven
In dit hoofdstuk spreekt Jezus ook realistisch over het kwaad dat er is (24-30). Maar we leren van Hem
dat we ons op het goede moeten concentreren, op vrucht die heilzaam is (zie de verzen 37-39).
Persoonlijk: Probeer in eigen woorden de betekenis hiervan weer te geven.
En wat leren we van vers 31-32?
Dagtekst: ‘...Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen,’ (Mattheüs 13:37).
Gebed: Here God, ik wil openstaan voor het goede zaad, dank U dat U dit wilt laten wortel schieten.

Dag 75: Mattheüs 14:1-13
Verdriet vraagt om verwerking
In dit bijbelgedeelte lezen we over het onrecht van Johannes’ dood. Ook Jezus ervaart verdriet (vers 13).
Ongetwijfeld zal Jezus hierin ook iets zien van het onrecht dat Hem aangedaan zal worden. Onrecht dat
verband houdt met de realiteit van satan, van zonde, van ongerechtigheid. We leren van Jezus dat Hij
tijd neemt om dat verdriet te verwerken. Hij rationaliseert het niet weg. Ook verdringt Hij Zijn gevoelens
niet. Hij zoekt de stilte. Verdriet vraagt verwerking.
Persoonlijk: Waaruit blijkt dat Jezus weer nieuwe kracht heeft ontvangen? Zie vers 14.
Dagtekst: ‘En toen Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats,
alleen...,’ (Mattheüs 14:13).
Gebed: Help mij, Heer, om niet voorbij te gaan aan de noodzaak van stilte waarbij ik tot rust kom bij U.

Dag 76: Mattheüs 14:14-21
Delen is vermenigvuldigen
Hier gaat het over de ‘wonderbare spijziging’. Een concrete illustratie voor Jezus’ discipelen dat God véél
kan doen met het weinige dat we Hem willen en kunnen aanbieden in het lenigen van nood
(verzen 19-20). Jezus geeft de discipelen een opdracht (verzen 16-17) en direct daarna zien we dat het
kleine beetje voedsel dat de discipelen bij Jezus brengen via Zijn handen gezegend en vermenigvuldigd
kan worden.
Persoonlijk: Willen we dat wat we zijn en hebben in Zijn handen laten breken, uitdelen en
vermenigvuldigen?
Willen we ‘doorgevers’ zijn, zodat anderen gevoed en opgebouwd worden?
Dagtekst: ‘...geeft u hun te eten,’ (Mattheüs 14:16).
Gebed: Vader in de hemel, laat mij zien hoe ik anderen tegemoet kan komen en helpen.
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Dag 77: Mattheüs 14:22-36
Jezus wil twijfel wegnemen
Na een drukbezette dag zocht Jezus opnieuw de stilte op (vers 23). Hij ging ‘...klom Hij de berg op om er
in afzondering te bidden...’ En in de nacht die daarop volgt, leren de discipelen weer een les in
Godsvertrouwen. Wanneer ze Jezus over het meer zien wandelen, ontdekken ze opnieuw dat Jezus niet
alleen mens, maar ook God is! Door Hem is het bovennatuurlijke mogelijk. Petrus ondergaat dit heel
concreet wanneer hij Jezus tegemoet gaat. Zolang hij geconcentreerd is op Jezus, gaat het goed. Zodra
hij echter op de wind en de golven ziet, gaat het mis.
Persoonlijk: Wat zegt Jezus in vers 31 en wat doet Hij om Petrus te helpen?
Hoe eerlijk gaan wij met Jezus om en willen we ons laten oprichten?
Dagtekst: ‘...Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?’ (Mattheüs 14:31).
Gebed: Geef mij steeds weer nieuwe moed en vastberadenheid, ook vandaag.

Dag 78: Mattheüs 15:1-20
Jezus wil ons ziende maken
De farizeeën lieten hun onvrede blijken met de boodschap van Jezus. De discipelen attenderen Jezus
erop omdat die houding van de farizeeën hen wellicht ook onrustig maakt. Jezus reageert door te
zeggen: ‘Ze zijn blind’ (vers 14). Hij stimuleert de discipelen om niet belemmerd te worden in hun visie,
en legt opnieuw uit dat Gods Woord niet belemmerd mag worden door onze overlevering (15:6-9) of
door een wettische instelling waarbij het hart onbewogen blijft. Jezus spreekt daarna over rein en
onrein zijn, waarbij Hij benadrukt dat het denken, het innerlijk van de mens, bepalend is.
Persoonlijk: Overdenk de verzen 11 en 18-20.
Wat maakt Jezus duidelijk?
Dagtekst: ‘...Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen,’ (Mattheüs 15:14).
Gebed: Geef mij zicht op Uw wil en weg, zodat ik niet verdwaal.
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Dag 79: Mattheüs 15:21-28
Joden en heidenen
Het verhaal van de Kananese vrouw past in deze overgangsfase, die leidt naar de vervulling van Gods
belofte dat in Abraham alle geslachten gezegend zullen worden (zie Genesis 12:3 en Mattheüs 1:1). Het
heil zou eerst tot het Joodse volk komen (vers 24) maar daarna tot alle volken (Johannes 10:16).
De Kananese vrouw blijft volhardend. Ze durft vrijmoedig op te komen voor het belang van haar
dochter. Jezus vindt haar niet vrijpostig, omdat Hij haar hart en intentie ziet. Hij toont respect voor haar
optreden en vertrouwen in Gods kracht. Mattheüs schreef Jezus’ woorden op. We leren uit deze
geschiedenis dat iedereen vrij is vragen te stellen en aan te dringen op Gods zegen, mits hij of zij oprecht
is en een appèl doet op Gods hart en bedoelingen voor ons leven.
Persoonlijk: Durf ik vrijmoedig te zijn in mijn gesprek met de Heer?
Dagtekst: ‘...O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt…,’ (Mattheüs 15:28).
Gebed: Dank U voor dit voorbeeld uit Uw Woord. Geef mij geloof in situaties die om volharding vragen.

Dag 80: Mattheüs 16:13-20
Persoonlijke overtuiging
In dit gedeelte lezen we over Jezus’ vraag ‘...Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?’
(vers 13). Er komen verschillende antwoorden. Jezus spitst de vraag daarna toe: ‘...Maar u, wie zegt u
dat Ik ben?’ Petrus antwoordt: ‘...U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ Het is een heldere
geloofsbelijdenis. Jezus ziet er het werk van Gods Geest in, die mensen tot inzicht en overtuiging wil
leiden. Jezus geeft daarna ook een belofte aan Petrus (vers 18). Met ‘petra’ bedoelde Jezus: Petrus mét
zijn belijdenis. Petrus’ belijdenis maakte het mogelijk dat God hem ook op een bijzondere wijze kon
gebruiken.
Persoonlijk: Wat houdt mijn belijdenis in?
Wie is Jezus voor mij?
Dagtekst: ‘En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de
poorten van de hel zullen haar niet overweldigen,’ Mattheüs 16:18).
Gebed: Help mij, Here God, om mij niet te schamen voor mijn geloof in U en Uw Zoon.
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Dag 81: Mattheüs 16:21-28
Het lijden hoort erbij
Wanneer Jezus heenwijst naar Zijn lijden reageert Petrus bestraffend op Jezus’ woorden (vers 22). Het
paste niet in zijn denken en toekomstvisie!
Jezus reageert er heftig op: ‘…Ga weg achter Mij, satan…’ (vers 23). Die woorden zullen voor Petrus
bijzonder schokkend geweest zijn. Maar Jezus had alle reden om te reageren, omdat Hij wist dat satan
er alles aan deed om Hem af te brengen van de weg die God voor ogen stond. Het lijden hoorde bij die
weg. Daarna richtte Jezus Zich tot alle discipelen omdat de les hen allen aangaat: ze moeten zichzelf
willen verloochenen. Moeite en lijden horen óók bij het christen zijn (verzen 24-25).
Persoonlijk: Probeer met eigen woorden de betekenis van de verzen 24-27 te omschrijven.
Dagtekst: ‘Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen
om Mij, die zal het vinden,’ (Mattheüs 16:25).
Gebed: Ik wil mijzelf aan Uw zorg toevertrouwen. Ik heb U lief en hoor bij U.

Dag 82: Mattheüs 17:1-13
Jezus is de centrale Persoon
Het verslag over ‘de verheerlijking op de berg’ bepaalt ons erbij dat God opnieuw Jezus bevestigt in Zijn
positie en taak. God doet dat in het bijzijn van Jakobus, Johannes en Petrus. Zij krijgen de opdracht:
‘Hoort naar Hem!’ God bevestigt het gezag en de autoriteit van Jezus en vraagt ook van ons dat we naar
Jezus luisteren en Hem gehoorzamen. De verschijning was tijdelijk maar de woorden van God zijn
eeuwig. Ook voor ons klinken ze nog steeds.
Persoonlijk: Na deze gebeurtenis blijft Jezus achter, samen met de drie bange discipelen.
Denk na over de verzen 6-8.
Dagtekst: ‘...Sta op en wees niet bevreesd,’ (Mattheüs 17:7).
Gebed: Machtige God, help mij ook vandaag op Jezus te blijven zien.

Dag 83: Mattheüs 17:22-23
Jezus confronteert uit liefde
Jezus wil Zijn discipelen op Zijn sterven voorbereiden. In liefde wijst Hij ook al op Zijn opstanding. Hij
weet dat ze met veel verwarring te maken zullen krijgen, daarom spreekt Hij er met hen over. Ook in de
andere evangeliën komt dit ter sprake.
Persoonlijk: Denk na over Mattheüs 16:21 en 20:18-19. Markus 9:30-32, Lukas 9:43-45 en 24:7.
Dagtekst: ‘...De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen Hem
doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden...,’ (Mattheüs 17:22-23).
Gebed: Dank U voor de eerlijke manier waarop U met Uw volgelingen omging en omgaat.
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Dag 84: Mattheüs 18:1-14
De geringe hoogachten
In de eerste zes verzen benadrukt Jezus dat ook kinderen belangrijk zijn. God heeft ieder mens op het
oog, Hij wil dat mensen behouden worden.
Persoonlijk: Denk in dit verband na over de verzen 12-14.
Welke mensen wil God in onze gedachten brengen? Mensen die Hem nog niet kennen maar die voor
Hem belangrijk zijn.
Dagtekst: ‘Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren
gaat,’ (Mattheüs 18:14).
Gebed: Help mij om vooral meer oog te krijgen voor kinderen en andere mensen die voor U belangrijk
zijn.

Dag 85: Mattheüs 19:16-26
God de eerste plaats
De rijke man is oprecht op zoek naar het goede, naar het eeuwige leven. Naar vrede met God. Maar als
Jezus hem confronteert met een struikelblok: de grote plaats van bezit in zijn leven: haakt hij toch af
(vers 22).
Persoonlijk: Wat kunnen los van bezit andere struikelblokken voor mensen zijn?
Ben ik bereid regelmatig na te gaan wat/wie de grootste plaats in mijn leven heeft? Lees in dit verband
ook Mattheüs 22:34-40.
Dagtekst: ‘...Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat
onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk,’ (Mattheüs19:26).
Gebed: Machtige God, U kunt mensen bereid maken belangrijke dingen zoals bezit los te laten en het
aan U toe te vertrouwen. Help mij U steeds in alles de eerste plaats in mijn leven en keuzes te geven.

Dag 86: Mattheüs 20:20-28
De kracht van dienen
In het hart van ieder mens leeft de wens om belangrijk te zijn. Jezus maakt in deze verzen duidelijk dat
er juist kracht zit in het willen dienen.
Persoonlijk: Denk na over de verzen 25-27.
Geef voorbeelden hoe Jezus dit heeft voorgeleefd.
Dagtekst: ‘…zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen,
en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen,’ (Mattheüs 20:28).
Gebed: Vader in de hemel, dank U voor de bereidheid van Uw Zoon om Zijn leven te geven als een
losprijs waardoor wij nu als een kind van U mogen leven. Leer mij vanuit Uw rijkdom anderen te dienen
in liefde.
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Dag 87: Mattheüs 21:28-32
Zeggen of doen?
We weten vaak wel wat God van ons verwacht, maar doen het niet. Misschien omdat we een verkeerd
beeld van Hem hebben en bang zijn de greep op ons eigen leven kwijt te raken. Maar wat betekent het
voor ons om Zijn liefde te vertrouwen en ons zonder reserves voor Hem open te stellen? En hoe kan
onze aarzeling een krachtig ‘ja’ worden?
Persoonlijk: Wat probeert Jezus in vers 32 volgens mij duidelijk te maken?
Dagtekst: ‘...U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
verstand,’ (Mattheüs 22:37).
Gebed: Dank U Heer dat ik U kan vertrouwen. Help mij om mij meer open te stellen voor U.

Dag 88: Mattheüs 25:1-13
Leven uit Gods kracht
In de geschiedenis van ‘de wijze en dwaze maagden’ lezen we dat we voorbereid moeten zijn op de
terugkomst van Christus. Een voorbereiding die vraagt om voldoende olie, om de blijvende vervulling
met Gods Geest, zodat we licht in ons hebben en licht kunnen verspreiden. Daarbij zegt Jezus dat
iedereen voor zichzelf moet kopen. Het is een persoonlijke zaak. God belooft ons de inwoning en kracht
van Zijn Geest, maar wij moeten er wel voor openstaan en ons willen laten vullen.
Persoonlijk: Wat betekent het om de Geest niet te bedroeven? Zie Efeze 4:30.
Dagtekst: ‘...maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht,’ (Efeze 5:7).
Gebed: Uw Geest wil ons tot mensen maken die licht verspreiden, vooral in deze wereld waarin veel
duisternis is. Maak mij ook tot een lichtdrager in mijn omgeving.

Dag 89: Mattheüs 26:36-56
Beproeving en volharding
In dit hoofdstuk lezen we over Jezus’ lijden en aanstaande sterven. Over Zijn innerlijke kracht om die
moeilijke weg te gaan. Een weg die Hij kon verhinderen, maar toch wilde gaan uit liefde voor God en ons
(26:53-54). Jezus kende worsteling en strijd maar bleef in alles trouw aan Gods hart en wil.
Persoonlijk: Denk na over Jezus’ bereidheid bespotting te incasseren (26:67-68), om de pijn van
verloochening, verraad, stervensangst en eenzaamheid te ervaren.
Wat betekent dit voor mij?
Dagtekst: ‘...Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Mattheüs 27:46).
Gebed: Almachtige God, het is onvoorstelbaar wat Jezus heeft moeten lijden. Ik dank U dat Hij uit liefde
Zijn leven gaf en ons daardoor het leven kan aanbieden. Vergeving, verzoening en vernieuwing.
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Dag 90: Mattheüs 28
Een open hemel
Jezus stierf niet alleen, maar stond op uit de dood. Hij heeft de scheiding tussen God en de mens
weggenomen (27:51). Het gordijn dat het heiligste gedeelte van de tempel afsloot, scheurde. Nu was
verzoening mogelijk in Jezus Christus. Jezus had zonde en dood overwonnen en bewees dit door Zijn
opstanding uit de dood! Die gebeurtenis werd de basis voor de opdracht om heen te gaan en al de
volken tot Zijn discipelen te maken (28:18-20). Een opdracht waar we niet alleen voor staan omdat Jezus
zegt: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld,’ (28:20).
Persoonlijk: Wat betekent het voor mij persoonlijk dat Jezus is opgestaan uit de dood?
Dagtekst: ‘...maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn
getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde,’
(Handelingen 1:8).
Gebed: Dank U dat de Geest is gekomen en ook mij de kracht wil geven om een getuige te zijn van U. In
mijn spreken en in mijn manier van leven. Heer, help mij vandaag in mijn ‘Jeruzalem’, in mijn eigen
directe omgeving.
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