GOD BETER LEREN KENNEN
Een dagboek voor 90 dagen
geschreven door

Marleen Ramaker

Hoe kunnen we God beter leren kennen? Hoe kunnen we groeien in vertrouwen in Hem? Dat Hij gekend
wil worden, wordt in de Bijbel voortdurend benadrukt.
In Amos 5:6 staat bijvoorbeeld: ‘Zoekt de HERE en leeft…’
God heeft niet alleen een verlangen in ons hart gelegd maar ons ook het vermogen tot denken en
onderzoeken geschonken. De Franse natuurkundige Pascal heeft veel over God nagedacht en kwam tot
bijzondere uitspraken waarin hij zijn ontdekkingen verwoordde. Zo schreef hij: ‘Er is een door God
gevormde leegte in het hart van ieder mens dat alleen maar gevuld kan worden Hemzelf, de Schepper,
die Zichzelf kenbaar gemaakt heeft in Jezus Christus, Zijn Zoon.’ Deze uitspraak heeft mij persoonlijk
enorm geraakt, omdat het herkenning gaf en een prikkel inhield om Hem oprecht te blijven zoeken en
daarmee zicht te krijgen en te houden op de betekenis van mijn leven.
De Bijbel gebruikt veel beelden voor God, waarbij Hij aansluit op ons voorstellings- en denkvermogen.
Hij beschrijft Zichzelf als de Schepper, een Herder, een Rots en Schuilplaats. Ook noemt Hij Zich de
Eeuwige, Heilige en Almachtige, degene die was, is en zal zijn. De Getrouwe Die aan het begin en eind
van de schepping staat.
Tegelijkertijd geeft God de opdracht om van Hem geen gesneden beeld te maken, ‘van enige gestalte,
die boven in de hemel of onder de aarde is of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet
buigen, noch hen dienen.’
God is meer dan het geschapene en meer dan ons bevattings- en voorstellingsvermogen. Hoewel Hij
gekend, liefgehad en gehoorzaamd wil worden, is Hij ondoorgrondelijk in Zijn grootheid en wijsheid.
Ravi Zacharias schreef hierover in: ‘Als God ver weg voelt’, (Buijten & Schipperheijn – Amsterdam): ‘Voor
een lovenswaardige man of vrouw maken wij een standbeeld of een schilderij. Maar als we dit met God
proberen te doen, worden we gewaarschuwd. Iedere afbeelding reduceert God. Als we God willen
omschrijven, lopen we het gevaar onze eigen voordelen toe te passen, bovendien is het onmogelijk.’
Toch maakt God Zich via beschrijvingen in de Bijbel bekend als Persoon, in de kenmerken van Zijn
wezen, in Zijn daden en in de gave van Zijn Zoon, Die één is met de Vader en liet zien Wie God is en hoe
we Hem kunnen leren kennen en vertrouwen.
Gebed: Machtige Vader in de hemel, help mij om in de komende negentig dagen meer te ontdekken
over Uw liefde, heiligheid, geduld, trouw en grootheid. Amen.
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Dag 1: Exodus 33:12-23
Gods nabijheid
Uit vers 20 blijkt dat niemand God kan zien. Hij is te groot en heilig. Maar Hij wil wel dat we ons bij Hem
geborgen gaan weten en voelen (vers 21). Als de Heilige wil God Mozes Zijn trouw bewijzen en
overtuigen van de belofte dat Hij hem nabij zal zijn.
Persoonlijk: Denk na over vers 23.
Ben ik mij bewust dat God te groot is om in ons eigen denken een plaats te geven?
Wil ik gaandeweg meer over Hem ontdekken?
Dagtekst: ‘Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan,’
(Exodus 33:21).
Gebed: Dank U voor de belofte dat ik, door het geloof in Jezus’ offer, vrijmoedig tot U mag komen.
Onbevreesd omdat Hij mijn Rots is.

Dag 2: Exodus 34:1-10
God maakt Zichzelf bekend
Uit dit gedeelte blijkt dat God opnieuw met Zijn volk verder wil gaan en zich ook verder bekendmaakt
(verzen 5-6). Hij openbaart Zich als de machtige en eeuwige Schepper die barmhartig en genadig is en
vol van goedheid, trouw en geduld.
Persoonlijk: Naast al die prachtige kenmerken van God blijft Hij ook de Heilige en Rechtvaardige voor
Wie wij verantwoording hebben af te leggen (vers 7).
Ben ik mij bewust dat onbeleden en hardnekkige zonde doorwerkt in de volgende generaties?
Sta ik open voor herstel dat Hij wil geven (vers 7a)?
Dagtekst: ‘Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,’ (Exodus 34:6).
Gebed: Ik wil U danken voor Uw trouw, goedheid en genade. Geef dat ik mij steeds meer bewust word
van Uw grootheid en het voorrecht dat ik U mag liefhebben.

Dag 3: Psalm 91:1-4
Schuilen bij God
In deze Psalm klinkt door dat de wereld geen veilige plek is. Toch hoeven we geen angst te hebben
wanneer we bouwen op de belofte dat Hij onze schuilplaats is en als een schaduw ons in de hitte van
moeite wil verfrissen (vers 1).
Persoonlijk: Denk na over de betekenis van Gods schaduw (vers 1). En spreek er in gebed met God over.
Dagtekst: ‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw
is een schild en een pantser,’ (Psalm 91:4).
Gebed: Dank U dat U mijn schuilplaats wilt zijn. Doordat ik bij U kan schuilen hoef ik niet bang te zijn.
Help me niet bang te zijn voor:

Dag 4: Romeinen 1:16-20
De onzichtbare God
Hoewel God onzichtbaar is (vers 20) wil God Zich wel bekendmaken aan degenen die Hem willen leren
vertrouwen en openstaan voor Zijn werken en Woord. Die willen ontdekken Wie Hij is en hoe Hij Zich
bekendmaakt in Zijn Zoon Jezus Christus.
Persoonlijk: Lees Romeinen 1:1-6.
Paulus wilde als een verkondiger van Gods Woord beschikbaar zijn.
Denk na over zijn motivatie, zie Romeinen 1:16.
Dagtekst: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot
zaligheid voor ieder die gelooft…,’ (Romeinen 1:16).
Gebed: Machtige God, maak mij bereid steeds meer open te staan voor Uw grootheid en verlangen om
Uzelf aan mij bekend te maken. Ook vandaag.

Dag 5: Maleachi 3:15-18
God ziet en is onveranderlijk
Voor God is niets te verhullen, Hij hoort en ziet mensen die opstandig over Hem spreken, maar Hij ziet
ook de mensen die op Hem gericht blijven, ondanks dat wat zij meemaken. Omdat ze vertrouwen op
Zijn trouw en rechtvaardigheid.
Persoonlijk: Denk in dit verband na over vers 18.
Dagtekst: ‘God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben
zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?’
(Numeri 23:19).
Gebed: Dank U voor de belofte dat U betrouwbaar bent, geef dat ik ook vandaag zal handelen vanuit het
besef dat U onveranderlijk en trouw bent.

Dag 6: Jeremia 10:1-16
God: de eeuwige Koning
Wanneer we dit gedeelte lezen raken we onder de indruk van Gods grootheid. Alleen Hij is God
(verzen 6-7 en10).
Welke eigenschappen komen in deze verzen ter sprake?
Persoonlijk: Wat lezen we over Zijn scheppingskracht? Zie de verzen 12-15.
Dagtekst: ‘Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte,’ (Jeremia 10:6).
Gebed: Machtige Schepper, dank U dat U in Jezus dichtbij bent gekomen en als de Machtige ook een
Verlosser bent.

Dag 7: Jeremia 12:1-4; 17:5-10
God is rechtvaardig en trouw
In Jeremia 12 spreekt Jeremia zijn gevoel uit: hij ervaart zoveel onrecht. Toch wil Hij zijn verbondenheid
met de Rechtvaardige koesteren. God weet ervan, het ontgaat Hem niet.
Persoonlijk: Denk na over de twee mogelijkheden die Jeremia uitwerkt in hoofdstuk 17:5-8.
Dagtekst: ‘Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als
een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop…,’ (Jeremia 17:7-8).
Gebed: Rechtvaardige God en Vader, ik wil U danken voor Uw trouw en rechtvaardigheid, vooral
wanneer ik te maken heb met moeite, vragen en onrecht. U weet ervan en belooft in alles toch Uw
zegen.

Dag 8: Jesaja 40:12-20
God is onvergelijkbaar
God is in Zijn grootheid en wijsheid niet te bevatten en te doorgronden. Hij is de bron van alle kennis en
macht (vers 14) en daarom kunnen we ook geen afbeelding van Hem maken. Hij spot zelfs met de
gedachte daaraan.
Persoonlijk: Hoe groot is God in mijn denken, ben ik mij voldoende bewust dat Hij de enige is, de
Almachtige en Eeuwige?
Dagtekst: ‘Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen?’
(Jesaja 40:18).
Gebed: Ik belijd U dat ik vaak te klein van U denk en bouw op eigen inzichten. Geef mij groeiend inzicht
in Uw grootheid en trouw.

Dag 9: Jesaja 40:21-26
Gods onmetelijke grootheid
In vers 25 stelt God opnieuw de vraag met wie we Hem willen vergelijken en Hij daagt ons in vers 26 uit
omhoog te kijken en bij Zijn scheppingskracht stil te staan.
Persoonlijk: Denk na over de beeldspraak die God gebruikt om ons te overtuigen van Zijn unieke
almacht.
Wat spreekt je vooral aan?
Dagtekst: ‘…Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te
wonen,’ (Jesaja 40:22).
Gebed: Wanneer ik denk aan het leven van alledag, dan dank ik U voor de belofte dat ik U met alles
daarmee bekend mag maken. Dat U als grote, machtige God omziet naar kwetsbare mensen zoals ik.

Dag 10: Jesaja 40:28-31
Nieuwe moed en kracht
In vers 28 bepaalt God ons opnieuw bij Zijn macht en wijsheid. Maar in de daarop volgende verzen wijst
Hij ook op Zijn verlangen om nieuwe hoop, kracht en moed te geven wanneer we tegen eigen grenzen
aanlopen.
Persoonlijk: Ga voor jezelf na welke concrete beloften God geeft.
Bedenk in hoeverre je met deze beloften leeft.
Dagtekst: ‘…De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet
afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht,’ (Jesaja 40:28).
Gebed: Almachtige Schepper, dank U dat ik U ook mijn hemelse Vader mag noemen. Help mij vandaag
als Uw kind te leven.

Dag 11: Psalm 78:1-8
God van de generaties
Volgens vers 3 hebben ouders een belangrijke rol te vervullen: de woorden van God doorgeven en
voorleven. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat een nieuwe generatie ook haar vertrouwen op God gaat
stellen. Zie de verzen 6-8.
Persoonlijk: Denk na over vers 4.
Wat is belangrijk om over te dragen?
Dagtekst: ‘Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke
daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,’ (Psalm 78:4).
Gebed: Ik wil U danken dat U elke generatie, en daarmee elk mens, op het oog hebt. Help mij U op een
waardige en aantrekkelijke manier te vertegenwoordigen.

Dag 12: 1 Korinthe 2:1-12
Gods ondoorgrondelijke wijsheid
Paulus heeft zich als mens vaak kwetsbaar en zwak gevoeld maar ontdekte dat hij daarom op Gods
kracht en wijsheid moest leren vertrouwen (verzen 1-5).
Persoonlijk: Denk na over de verzen 7-12.
Wat probeert hij vooral duidelijk te maken en herkennen wij de essentie daarvan in ons eigen leven?
Wat houdt vers 10 bijvoorbeeld in?
Dagtekst: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen,
dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben,’ (1 Korinthe 2:9).
Gebed: Dank U voor de belofte dat Uw Geest mij dingen wil laten zien die ik uit mijzelf niet zie en
begrijp.

Dag 13: Psalm 139
Gods alwetendheid
In deze bekende Psalm benadrukt David dat God van alle details van ons leven op de hoogte is. Hij weet
waarmee we bezig zijn in ons denken en welke omstandigheden ons benauwen. Daarbij kunnen we ons
voor God verbergen – of juist naar Hem toe gaan (verzen 23-24).
Persoonlijk: Wat zeggen de verzen 11-12 over God en over mij als kwetsbaar mens?
Dagtekst: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten,’ (Psalm 139:23).
Gebed: Liefdevolle, alwetende Vader, geef dat ik groei in vertrouwen en mij in niets voor U zal
verbergen. Leer mij meer en meer transparant te worden in mijn omgang met U.

Dag 14: Johannes 1:1-18
Licht en waarheid
In de eerste verzen klinkt door dat Jezus het levende Woord van God is en gekenmerkt wordt door licht.
En als het licht is, Hij is vol van waarheid, liefde en goedheid (vers 14). Deze Here wil ons bekendmaken
met de onzichtbare God.
Persoonlijk: Uit welke verzen blijkt dat Jezus in naam van Zijn Vader vol van goedheid en waarheid is?
Wat houdt dit in voor ons leven?
Dagtekst: ‘En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade,’ (Johannes 1:16).
Gebed: Dank U voor het wonder dat U in Jezus ontdekt en gekend wilt worden. Here, leer mij steeds
meer over Uw waarheid en goedheid. Help mij hiervoor open te staan.

Dag 15: Johannes 17:1-8
God kennen
Het eeuwige leven is een geschenk (vers 2) en dankzij Jezus’ offer, sterven en opstanding een opening
naar een herstelde relatie met God. Jezus zegt daarom in vers 3 dat het eeuwige leven ook inhoudt dat
we de enig ware God kennen, dat er sprake kan zijn van een relatie van liefde en verbondenheid.
Persoonlijk: Probeer in het kort samen te vatten wat het voor je betekent om God te kennen en
‘eeuwigheidsleven’ te kennen.
Dagtekst: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die
U gezonden hebt,’ (Johannes 17:3).
Gebed: Here God, opnieuw wil ik U danken voor de gave van Uw Zoon en het wonder dat ik vrijmoedig
tot U mag komen. Ook deze dag weer.

Dag 16: Johannes 14:21-26
Gods Geest is nabij
Gisteren dachten we na over de gave van een eeuwige, liefdevolle relatie met God de Vader en God de
Zoon. Maar uit deze verzen blijkt dat ook Gods Geest in die liefdeband aanwezig is en werkt, Hij wil ons
zicht op Jezus steeds duidelijker maken, waardoor de relatie groeit.
Persoonlijk: Mediteer over vers 21.
Wat staat hierin centraal?
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,’
(Johannes 14:21).
Gebed: Vader in de hemel, dank U voor de belofte dat U Zich aan mij bekend wilt maken wanneer ik U
oprecht zoek en liefheb.

Dag 17: Jozua 3:1-5
God overziet alles
Omdat God het totale overzicht heeft als de Eeuwige, kan Hij ook de belofte van Zijn leiding en
voorziening geven. Het betekende voor Jozua en het volk dat zij geen vrees voor het onbekende
hoefden te hebben, omdat de toekomst in Gods handen is. Het enige wat God vraagt is gerichtheid op
Hem en handelen op grond van inzicht dat er is.
Persoonlijk: Met welk ‘onbekend terrein’ heb ik te maken?
Geloof ik dat God hierin wil leiden?
Welke houding vraagt dit van mij?
Dagtekst: ‘…opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan,’
(Jozua 3:4).
Gebed: Dank U dat ik eerlijk met twijfels mag omgaan en dat U daarin niet afwezig bent. Toon mij ook
vandaag de weg.

Dag 18: 2 Kronieken 20:1-12
Gods aanwezigheid in nood
Josafat zit in een moeilijke situatie: een groot leger wil hem en zijn volk aanvallen. Hij weet maar één
ding te doen: God zoeken en aanroepen. Hij bidt in vers 12: ‘In ons is immers geen kracht tegen deze
grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze
ogen gericht.’
Persoonlijk: Welke elementen klinken door in Josafats gebed?
Dagtekst: ‘Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen,’ (2 Kronieken 20:4).
Gebed: Ik wil U vandaag vertrouwen voor de ontmoeting met mensen en in het goed omgaan met
vragen en onzekerheden. Wees mijn kracht en sterkte.

Dag 19: Job 38:1-15
Stil worden
Wanneer God Job vragen stelt – en daarmee ook ons – dan begrijpen we hoe weinig we weten. God de
Schepper spreekt over daden die wij niet kunnen narekenen.
Persoonlijk: Welke verzen spreken vooral aan?
Dagtekst: ‘Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen...?’
(Job 38:12).
Gebed: Machtige Schepper, ik belijd U mijn neiging tot hoogmoed, en dank U dat ik als beperkt mens
toch tot U mag komen en U mag leren kennen.

Dag 20: Job 38:16-35
Gods machtige positie
Overdenk deze verzen uit Job 38.
Welke blijven vooral ‘haken’ en hoe beïnvloeden die ons het beeld van God?
Persoonlijk: Wat leert dit gedeelte mij over nederigheid en bescheidenheid?
Dagtekst: ‘Kent u de verordeningen van de hemel, of kunt u op aarde zijn beleid bepalen?’ (Job 38:33).
Gebed: Ik besef dat U de enige God en Schepper bent en dat ik al Uw geheimen niet kan doorgronden.
Toch wilt U mij tegemoetkomen en mijn leven leiden. Dank U voor dat wonder.

Dag 21: Job 42:1-6
Gods overmacht erkennen
Job komt tot het inzicht dat hij in zijn strijd en moeite toch tot nieuw vertrouwen moest komen, omdat
God de Machtige is en in alles niet afwezig is, ook al waren zijn omstandigheden niet te begrijpen.
Persoonlijk: Denk na over Jobs antwoord.
Wat spreekt je hierin vooral aan?
Dagtekst: ‘Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet
weet,’ (Job 42:3).
Gebed: Here, leer mij de nederigheid die nodig is om in vertrouwen met U te kunnen leven, elke dag
weer. Zegen mij vandaag.

Dag 22: Habakuk 1:1-4; 2:1
Uitzien naar God
De eerste verzen staan bol van een gevoel van verwarring, ontzetting en verdriet. Waarom wordt recht
verdraaid (vers 4) en is er zoveel onheil en ellende (vers 3)? Durf ik zo persoonlijk en direct God aan te
spreken in mijn twijfels (zie vers 1)?
Persoonlijk: Denk na over de houding van Habakuk, die in hoofdstuk 2:1 aan de orde komt.
Dagtekst: Ik ging op mijn wachtpost staan, (...) en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik
antwoorden zou op mijn aanklacht,’ (Habakuk 2:1).
Gebed: Dank U voor het feit dat we onze vragen en klachten mogen uiten en tegelijk op de uitkijk
mogen staan hoe U zult antwoorden.

Dag 23: Habakuk 3:16-19
Ondanks moeite uitkomst
Uit deze verzen blijkt dat – hoewel Gods rechtvaardig handelen veel met zich kan meebrengen – we
mogen uitzien naar Zijn redding. Hij is en blijft de Machtige en Hij geeft kracht aan Zijn kinderen.
Persoonlijk: Denk na over de voorbeelden uit vers 17.
Dagtekst: ‘De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij
treden op mijn hoogten,’ (Habakuk 3:19).
Gebed: Ondanks de ‘bergen’ in mijn leven mag ik weten dat U mij eroverheen kunt en wilt leiden. Dank
U voor die zekerheid.

Dag 24: Psalm 36
Het houvast van Gods trouw
In de eerste vijf verzen klinkt de tegenwoordigheid van kwaad door: een heftige werkelijkheid. Maar in
de verzen 6-7 wordt Gods trouw en rechtvaardigheid bejubeld.
Persoonlijk: Wat wordt vooral in de verzen 8-15 benadrukt?
En wat betekent vers 10 voor ons persoonlijk?
Dagtekst: ‘HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken,’ (Psalm 36:6).
Gebed: Dank U voor het anker van Uw trouw in mijn leven, ondanks de aanwezigheid van ontrouw in
mijn leven en omgeving. Houd mij dicht bij Uw liefde en wil.

Dag 25: Psalm 100
God de Herder
In vers 3 wordt God geëerd als de Schepper en als degene die als een Herder ons wil leiden. In het
Nieuwe Testament lezen we hoe Jezus Zich in Johannes 10 de Goede Herder noemt. Hij toonde daarmee
Zijn vereenzelviging en eenheid met de Vader.
Persoonlijk: Welke andere eigenschappen van God worden genoemd.
Waarom heeft Hij recht op onze dankbaarheid?
Dagtekst: ‘Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van
Zijn weide,’ (Psalm 100:3).
Gebed: Ik wil U danken voor Uw zorg en leiding in mijn leven. U wilt als een Herder steeds weer nabij
zijn, geef dat ik U niet uit het oog verlies en Uw nabijheid blijf zoeken.

Dag 26: Jesaja 6:1-5
De heilige God
In dit gedeelte wordt Gods heiligheid belicht. Uit vers 5 blijkt dat Jesaja overweldigd is door Gods
ontzagwekkende grootheid. Hij is zich zijn kleinheid en onvolkomenheid bewust.
Persoonlijk: Wat gebeurt er als we de verzen 6-8 overdenken?
Wat betekent dit voor ons?
Zijn wij bereid door God ingezet te worden omdat Hij ons wil aanraken vanuit de verzoening en een
opdracht toevertrouwt?
Overdenk nu Jezus’ belofte uit Mattheüs 28:20.
Dagtekst: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld,’ (Mattheüs 28:20).
Gebed: Machtige God, dank U voor Jezus’ offer en dat ik vanuit de vergeving open mag staan voor alles
wat Hij in en door mij wil uitwerken. Zegen mij vandaag en stel mij tot een zegen.

Dag 27: Exodus 24:12-18
God maakt Zijn wil bekend
De heilige God zelf gaf Zijn geboden aan Mozes. Hij wilde Zich bekendmaken, zie vers 12.
Persoonlijk: Overdenk de verzen 15-16.
Wat zegt dit over Gods heerlijkheid en over Zijn almacht? Maar ook over Zijn verlangen om in
verbondenheid met mensen te leven, waarbij Hij in allerlei aspecten van hun leven geïnteresseerd is en
Zijn bescherming aanbiedt?
Dagtekst: ‘Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de HEERE bleef op
de berg Sinaï rusten...,’ Exodus 24:15-16a.
Gebed: Machtige God en Vader, geef dat ik nooit nonchalant met Uw openbaring zal omgaan. Leer mij
Uw liefde te zien in alle richtlijnen die U gegeven hebt.

Dag 28: Deuteronomium 6:1-9
Gods richtlijnen doorgeven
In vers 3 roept God op om nauwlettend gehoor te geven aan Zijn richtlijnen. Waarom? Omdat het een
expressie is van ons vertrouwen op en onze liefde voor God (vers 5).
Persoonlijk: Welke opdracht geeft God in de verzen 6-9?
Wat betekent dit voor het gezin, voor de plekken waar mensen samenleven en God de eerste plaats
willen geven?
Dagtekst: ‘Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel
uw kracht,’ (Deuteronomium 6:5).
Gebed: Geef dat ik U en Uw woorden op alle terreinen van mijn leven zal betrekken, omdat ik U liefheb
en vertrouw.

Dag 29: 2 Petrus 1:16-21
Gods betrouwbare Woord
In de verzen 16-18 spreekt Petrus over de verheerlijking van Jezus op de berg, toen God Hem
bevestigde. Het gevolg was dat Gods Woord nog meer gezag kreeg in zijn leven (vers 19). Petrus
vergelijkt Gods Woord met een lamp in een donkere wereld.
Persoonlijk: Waarbij bepaalt Petrus ons in de verzen 20-21?
Dagtekst: ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht
te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats …,’ (2 Petrus 1:19).
Gebed: Help mij om ook vandaag gericht op Uw Woord te blijven. Dank U dat U de weg wilt wijzen,
vooral in onduidelijke, donkere situaties.

Dag 30: 2 Petrus 3:1-9
Gods woorden vasthouden
In de eerste verzen maakt Petrus opnieuw duidelijk dat Gods Woord inzicht wil geven en dat we elkaar
door herinnering eraan scherp moeten houden. Zowel de woorden uit het Oude Testament als Jezus’
woorden in het Nieuwe Testament, vragen om een gelovige houding en bereidheid tot navolging.
Persoonlijk: Lees Mattheüs 4, waarin Jezus de satan antwoord geeft met woorden uit het Oude
Testament. Het had voor Hem autoriteit en zo bleven Zijn denken en handelen weerbaar.
Dagtekst: ‘...opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en
het gebod van de Heere en Zaligmaker...,’ (2 Petrus 3:1-2).
Gebed: Dank U voor Petrus’ aansporing om steeds Uw Woord scherp voor ogen te hebben, in navolging
van Jezus, onze Here.

Dag 31: 2 Timotheüs 3:12-17
Gods Woord beschermt
Er zal steeds sprake zijn van moeite (verzen 12-13) maar juist daarom moet onze focus helder blijven
(vers 14), waarbij we ook gelovigen die ons voorgingen voor ogen mogen houden. Het belangrijkste
motief is Gods betrouwbaarheid.
Persoonlijk: Lees de verzen 16-17.
Wat staat hierin centraal?
Hoe krijgt deze opdracht vorm in eigen leven?
Dagtekst: ‘…opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen
toegerust,’ (2 Timotheüs 3:17).
Gebed: Ik wil U danken voor de concrete manier waarop we in de Bijbel worden opgeroepen: om trouw
te zijn aan het getuigenis van Uw Zoon en Zijn verlangen voor ons leven.

Dag 32: Openbaring 22:16-21
Gods Woord niet inperken
Jezus spreekt over absolute trouw en toewijding aan Gods Woord (verzen 18-19).
Persoonlijk: In hoeverre heeft dit ook te maken met verlangen en uitzien naar de komst van Jezus
(verzen 20-21)?
Dagtekst: ‘Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’
(Openbaring 22:20).
Gebed: Vader in de hemel, ik zie uit naar de komst van Uw Zoon, Die alles definitief komt herstellen.
Geef dat ik steeds bereid ben Hem te ontmoeten.

Dag 33: Markus 13:31-37
Oproep tot waakzaamheid
Jezus roept niet alleen op tot waakzaamheid maar benadrukt daarbij uitdrukkelijk dat Zijn woord eeuwig
is: onveranderlijk en absoluut zeker en betrouwbaar.
Persoonlijk: Waarom moeten we volgens Jezus waakzaam zijn?
Ben ik mij persoonlijk daarvan voldoende bewust?
Dagtekst: ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan,’
(Markus 13:31).
Gebed: Machtige Schepper, dank U voor de belofte dat U alles gaat vernieuwen en dat Uw Woord
daarin te vertrouwen is. Alles zal vervuld worden. Help mij ook vandaag deze belofte te koesteren.

Dag 34: Jesaja 11:1-5
Vol van wijsheid, kracht en kennis
Deze verzen zijn een lofzang op Jezus Christus, die ons liet zien wie God is. In vers 3 staat bijvoorbeeld
Zijn absolute respect voor de HERE: Hij is één met Hem.
Persoonlijk: Denk na over de eigenschappen die ter sprake komen.
Zijn wij voldoende vertrouwd met dit beeld van de HERE?
Dagtekst: ‘Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met
rechtvaardigheid vonnissen…,’ (Jesaja 11:4).
Gebed: Machtige God, geef door Uw Geest mij meer zicht op een rechtvaardige en betrokken omgang
met de mensen met wie ik in aanraking kom.

Dag 35: 1 Samuel 17:31-47
De machtige God
De manier waarop Goliat zich presenteert en David en de God van Israël kleineert, roept bij David een
moedige reactie op: Hij weet dat er met God niet valt te spotten en in de naam van deze machtige God
handelt hij in groot vertrouwen.
Persoonlijk: Denk na over de houding van Goliat en die van David. (verzen 41-47).
Wat is het grootste verschil?
Dagtekst: ‘…U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom
naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u
gehoond hebt,’ (1 Samuel 17:45).
Gebed: Dank U voor het voorbeeld van David en voor de kracht die U geeft aan mensen die volledig op
U vertrouwen, ondanks tegenstand en moeite.

Dag 36: Psalm 95
God de Schepper
De psalm begint met het bezingen van Gods grootheid. Hij is onze rots en redding (vers 1).
Persoonlijk: Lees en overdenk de verzen 3-7.
Wat lezen we hierin over onze God?
Spreek in gebed uit hoe groot Hij voor jou is.
Dagtekst: ‘Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand,’
(Psalm 95:7).
Gebed: Steeds weer maakt U duidelijk dat U als een herder Uw kinderen wilt leiden. Maak mij bereid om
ook vandaag door U geleid te worden. U weet wat vandaag op mijn weg komt. Zegen en bescherm mij.

Dag 37: Genesis 22
God voorziet
Abraham wordt op een bijzonder moeilijke manier op de proef gesteld. De vervulde belofte weer
inleveren? Dit was menselijkerwijs toch niet te bevatten? Zijn enige zoon? Toch spreekt Abraham
vertrouwen uit (vers 8). God zal voorzien.
Persoonlijk: In het Hebreeuws blijkt dat het toezien en het voorzien bij elkaar horen. Als de Eeuwige
overziet Hij alles en Hij zal op Zijn tijd en manier voorzien.
Geloof ik dat?
Leef ik vanuit dat besef?
Dagtekst: ‘…De HEERE zal erin voorzien…,’ (Genesis 22:14).
Gebed: Help mij te groeien in vertrouwen. Ik dank U dat U alles overziet en wilt voorzien, juist ook in
onoverzichtelijke situaties.

Dag 38: Mattheüs 6:25-34
Jezus leefde vertrouwen voor
Jezus kent de Vader en weet dat Hij voorziet. Jezus bepaalt ons in dit bijbelgedeelte bij Zijn zorg voor
bloemen, voor vogels en voor de mens. Zelfs onze haren zijn geteld. Hij is van alles op de hoogte.
Persoonlijk: Denk na over de verzen 33-34.
Waarbij word ik bepaald?
Dagtekst: ‘Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?’ (Mattheüs 6:27).
Gebed: Help mij, Here, om bezorgdheid aan U over te dragen en uit te zien naar Uw zorg en leiding.

Dag 39: Mattheüs 6:19-24
Gericht op God blijven
Wanneer we willen groeien in vertrouwen, vraagt het een groeiende gerichtheid op de grootheid van
God. ‘Schatten in de hemel’ verzamelen betekent dat we alles vanuit Gods perspectief leren zien en
beoordelen. We ontdekken dan dat veel betrekkelijk is.
Persoonlijk: Mediteer over de verzen 22-23.
Jezus zegt dat Hij het licht van de wereld is en in ons leven licht wil laten doorbreken. Hoe wij naar de
dingen om ons heen kijken is dus erg bepalend. Noem voorbeelden.
Dagtekst: ‘…want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,’ (Mattheüs 6:21).
Gebed: Here God, ik wil U de eerste plaats geven, help mij dit steeds bewust te zijn en vanuit Uw licht
naar mezelf, naar mensen om mij heen en situaties te kijken.

Dag 40: Filippenzen 4:1-9
God is in alles nabij
Paulus was met uitersten vertrouwd: met armoede en overvloed, zegen en strijd, moeite en zorg.
Persoonlijk: Denk in dit verband vooral na over de verzen 4-9.
Welke opbouw zit erin en waarop word ik vooral aangesproken?
Dagtekst: ‘…blijf zo staande in de Heere…,’ (Filippenzen 4:1).
Gebed: Hemelse Vader, ik ben mij ervan bewust dat vertrouwen ook met standvastigheid te maken
heeft. Met een voortdurend willen leven vanuit Uw zorg en bescherming. Dank U voor Uw trouw.

Dag 41: Filippenzen 4:10-20
Onderlinge zorg
Niet alleen Gods trouw is bepalend, Hij wil ook bemoedigen door de onderlinge trouw en zorg van Zijn
kinderen (verzen 10, 14-15).
Persoonlijk: Waaruit blijkt Paulus’ realistische, vertrouwende levenshouding?
Overdenk de verzen 12-13 en 19.
Dagtekst: ‘En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk
opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te
hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft,’
(Filippenzen 4:12-13).
Gebed: Dank U dat U van alles op de hoogte bent en ook in moeilijke omstandigheden nabij bent.

Dag 42: 1 Petrus 2:1-10
God wil ons heiligen
God wil dat we leven als mensen die Hem toebehoren, als mensen die toegewijd zijn aan Zijn liefde en
wil. Het houdt ook in dat we openstaan voor ‘heiliging’, voor het werk van Gods Geest in ons leven,
zodat we toegerust worden voor onze taak.
Persoonlijk: Wat betekenen de verzen 9-10 voor mij?
Dagtekst: ‘…dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis,’ (1Petrus 2:5).
Gebed: Dank U dat Jezus Christus de hoeksteen en het fundament is. Dat ik als ‘levende steen’
beschikbaar mag zijn voor Zijn werk.

Dag 43: Titus 3:1-7
Reiniging en vernieuwing
In vers 5 wordt gesproken over de reiniging van onze zonde en over het vernieuwende werk van Gods
Geest.
Persoonlijk: Wat is het gevolg van deze belofte?
Denk na over vers 7 en over de praktische uitwerking in de verzen 3-4.
Dagtekst: ‘…niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar
vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige
Geest,’ (Titus 3:5).
Gebed: Dank U voor de gave van Uw genade en voor de belofte dat Uw Geest mij meer en meer op
Jezus zal doen lijken. Wilt U ook vandaag deze vrucht in mijn leven uitwerken.

Dag 44: Johannes 14:15-27
Bron van vrede
Jezus spreekt als Vredevorst vaak over de vrede die Hij wil schenken. Vrede die verband houdt met het
liefhebben van Hem en Zijn Woord, en het aanvaarden van de waarheid (verzen 15-17). In vers 27 maakt
Hij het kristalhelder: mijn vrede geef Ik jullie… (vers 27).
Persoonlijk: Waarbij bepaalt Jezus ons in de verzen 21-23?
Geloof ik persoonlijk dat God de Vader en God de Zoon Zich aan mij willen bekendmaken?
Dagtekst: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart
niet in beroering raken en niet bevreesd worden,’ (Johannes 14:27).
Gebed: Ik wil U danken voor de belofte van vrede. Geef mij ook vandaag moed en vertrouwen voor dat
wat op mijn weg komt.

Dag 45: Johannes 12:44-50
God en Jezus zijn één
Steeds weer zegt Jezus dat Hij één is met de Vader. Hij doet niets zonder de Vader (verzen 44-45, 49-50).
Persoonlijk: Wat zegt Jezus in de verzen 46-48?
Wat zegt Jezus over redding en oordeel?
Dagtekst: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis
blijft,’ (Johannes 12:46).
Gebed: Vader in de hemel, geef dat ik me niet afwend van het licht maar juist wil ontdekken waarin U
verandering wilt geven.

Dag 46: Johannes 12:23-36
Licht overwint duisternis
Jezus weet dat Hij door de dood heen het kwaad en de dood zal overwinnen. Hij is ertoe bereid omdat
Hij weet dat Hij juist hierdoor een rijke oogst mogelijk maakt (verzen 24-26).
Persoonlijk: Wat lezen we over Jezus’ angst en Zijn onvoorwaardelijke toewijding aan Gods wil
(verzen 27-32)?
En wat betekenen de verzen 35-36?
Dagtekst: ‘… geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn,’ (Johannes 12:36).
Gebed: Dank U voor het wonder dat Jezus voor ons de duisternis wilde doorgaan om het Licht te kunnen
zijn. Geef dat ik vandaag op het licht gericht zal blijven.

Dag 47: Romeinen 5:12-21
Jezus: de laatste Adam
Doordat Jezus zonde en dood heeft overwonnen kan Hij ons nieuw leven geven, verwekt door Zijn
Geest. Om die reden wordt Hij wel de laatste Adam genoemd. De vloek die het gevolg was van de val
van de eerste Adam, is door Hem weggenomen.
Persoonlijk: Lees ook 1 Korinthe 15:45-47.
Wat wordt benadrukt?
Dagtekst: ‘…Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van
God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over
velen,’ (Romeinen 5:15).
Gebed: Dank U voor de genade die U in Christus schenkt, geef dat ik hiermee nooit nonchalant zal
omgaan.

Dag 48: Openbaring 1:14-18
In Jezus de voltooiing
De alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet, de omega de laatste. Zo is Jezus het begin en het
einde, in Hem zal alles tot voltooiing gebracht worden (verzen 8, 17-18).
Persoonlijk: Wat wordt in Hebreeën 12:2 benadrukt?
Wat zegt dit vers over Jezus’ betekenis als Voleindiger?
Dagtekst: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die
komt, de Almachtige,’ (Openbaring 1:8).
Gebed: Ik wil U danken voor de zekerheid dat U als de Eeuwige alles tot een goed einde zult brengen.
Help mij U trouw te zijn, ook in de dingen van vandaag.

Dag 49: Openbaring 19:6-10
Jezus is onze Bruidegom
Het is een indrukwekkende belofte en zekerheid dat Jezus Zich bekendmaakt als de Bruidegom die op
Zijn bruid wacht. Jezus verlangt naar de vereniging met al Zijn volgelingen.
Persoonlijk: In hoeverre bepaalt deze gedachte ons verlangen om gericht te zijn op Zijn liefde en
heiligheid en om trouw te zijn aan Zijn liefde en waarheid?
Dagtekst: ‘…want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is
haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden…,’ (Openbaring 19:7-8).
Gebed: Vader in de hemel, het is moeilijk te begrijpen. Toch maakt de genade het mogelijk ons
verbonden te weten met Christus, onze Bruidegom. Ik wil groeien in mijn liefde voor Hem.

Dag 50: Johannes 8:12-16
Het licht wint
Jezus noemt Zich het Licht voor de wereld. Daarmee maakt Hij duidelijk dat er veel duisternis is en dat
Hij daarom een bron van hoop is. Het vraagt ook de erkenning van Jezus als licht.
Persoonlijk: Lees nu Openbaring 22:16.
De blinkende morgenster is de ster die de donkere nacht heeft overwonnen en een nieuwe dag inluidt.
Welke belofte houdt dit in?
Dagtekst: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal
het licht van het leven hebben,’ (Johannes 8:12).
Gebed: Dank U voor de belofte dat het licht sterker is dan de duisternis.

Dag 51: Hebreeën 4:12-16; 7:24-25
Jezus’ betekenis als Hogepriester
De hogepriester vervulde een belangrijke taak met het oog op de verzoening: jaarlijks ging hij het
heiligdom in en mocht hij het volk zegenen namens God.
Persoonlijk: Lees Exodus 28:29, Hebreeën 9:25 en Numeri 6:23-27.
Jezus was bereid als volmaakt Lam voor ons te sterven en maakte de weg tot de Vader vrij.
Dagtekst: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft
om voor hen te pleiten,’ (Hebreeën 7:25).
Gebed: Ik wil U opnieuw danken voor het bijzondere werk van Jezus en dat ik dankzij Hem vrijmoedig
tot U mag komen. Ook vandaag. Dank U dat Hij ook voor mij bidt.

Dag 52: Johannes 16:5-15
De Geest van God
De Heilige Geest is niet een ‘iets’ maar een Persoon die de kenmerken van God draagt. Hij heeft lief
(Romeinen 15:30), bidt voor ons (Romeinen 8:27) en wil invloed in ons leven uitwerken
(Galaten 5:22-24).
Persoonlijk: Wat zegt Jezus over de Geest in de verzen 12-15?
Dagtekst: ‘…de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid…,’ (Johannes 16:13).
Gebed: Here God, dank U dat Uw Geest mij open ogen wil geven voor de waarheid van Uw Woord en
het goede in en door mij wil uitwerken.

Dag 53: Johannes 3:1-21
Schenker van nieuw leven
Op een verborgen manier wil de Geest van God nieuw leven voorbereiden en geven.
Volgens de verzen 5-8 is dit niet te ‘organiseren’ maar vraagt het een ontvangende houding. Zijn werk is
uniek en krachtig.
Persoonlijk: Geloof ik in het werk van Gods Geest en verlang ik ernaar dat Hij Zijn werk in mij kan doen?
Overdenk de verzen 19-21.
Dagtekst: ‘Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest,’ (Johannes 3:6).
Gebed: Vader in de hemel, geef mij een bereidwillige geest ten opzichte van Uw verlangen voor mijn
leven.

Dag 54: Mattheüs 5:13-16
Licht en zout
Gods Geest wil ons leven en ons handelen als een licht en zout voor onze omgeving gebruiken. Waar wij
voortdurend tegen onze beperkingen aanlopen kan Gods Geest toch onze invloed ten goede gebruiken.
Persoonlijk: Wat zeggen deze verzen over zout en licht en wat kan dit concreet inhouden voor eigen
leven en betekenis?
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: Ik wil U danken dat ik mag bouwen op Uw belofte dat U het goede wilt uitwerken door de
nabijheid en inwoning van Uw Geest.

Dag 55: Romeinen 8:1-17
Gods Geest schenkt leven
Gods Geest wil ons niet alleen in alles leiden, maar ook in moeite en verdriet troosten en nabij zijn,
zodat we kunnen volharden.
Persoonlijk: Herken ik het levenbrengende werk van de Heilige Geest in mijn leven?
Wil ik me in dit alles laten leiden door Zijn wijsheid en waarheid?
Dagtekst: ‘Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u
woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem,’ (Romeinen 8:9).
Gebed: Dank U, Here God, voor het geschenk van de Heilige Geest. Ik wil me voortdurend laten leiden
door die Geest.

Dag 56: Romeinen 8:16-30
De Geest troost
De Geest van God wil niet alleen beschermen en leiden maar ook kracht geven. Er is nog steeds sprake
van veel gebrokenheid, maar we hebben hoop (vers 24).
Persoonlijk: Overdenk de verzen 25-28.
Welke aspecten van het werk van Gods Geest komen hierin aan de orde?
En in hoeverre ben ik mij dat bewust?
Dagtekst: ‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden
zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen,’
(Romeinen 8:26).
Gebed: Ik kan het niet bevatten maar wil U danken voor deze belofte dat Uw Geest in mij bidt. Dat Hij
begrijpt wat er in me leeft en ook hierin wil leiden.

Dag 57: Mattheüs 28:16-20
Drie-eenheid
Als Jezus teruggaat naar Zijn Vader spreekt Hij opnieuw over God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest. ‘De naam’ in het enkelvoud en niet ‘de namen’. God de Heer is één.
Persoonlijk: Lees 2 Korinthe 13:13.
Hoe verwoordt Paulus deze eenheid en onderlinge verbondenheid?
Dagtekst: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld,’ (Mattheüs 28:20).
Gebed: Help mij Uw belofte voor ogen te houden, ook vandaag. Dank U dat ik U mag kennen als mijn
Verlosser en Heer.

Dag 58: Efeze 1:13-23
Groeien in kennis van God
Paulus ontdekte steeds weer hoe groots en omvangrijk Gods liefde is, maar ook wat Zijn verlangen is
voor de mensen die Hem toebehoren. Hij bidt om ‘verlichting’ (vers 18) zodat we er echt oog voor
krijgen en ervan onder de indruk raken.
Persoonlijk: Ga na wat Paulus o.a. benadrukt in dit bijbelgedeelte en spreek er in gebed met God over.
Dagtekst: ‘…opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van
wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,’ (Efeze 1:17).
Gebed: Here God, open mijn ogen voor Uw grootheid, macht, waarheid en liefde.

Dag 59: Mattheüs 6:1-14
Gods naam heiligen
Jezus ging ons voor in Zijn verlangen de naam van Zijn Vader te heiligen en te eren. Hij wilde recht doen
aan het wezen van God. En omdat Hij de Vader kende en liefhad kon Hij ook de moeite en pijn van Zijn
leven aanvaarden omdat het een doel diende.
Persoonlijk: Denk na over de aanhef van het gebed dat Jezus leerde.
Wat kan het voor vandaag betekenen?
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: Vader in de hemel, help mij vandaag zo te leven dat Uw Naam geëerd wordt. Geef mij zicht op
wat Uw wil is, voor mijn persoonlijk leven en voor de wereld, zodat ik in mijn gebed de dingen bid die tot
Uw eer zijn.

Dag 60: Romeinen 3:10-31
Geschonken genade
Het Griekse woord ‘genade’ hangt samen met het begrip vreugde of blijdschap. Genade en blijdschap
hebben dus met elkaar te maken. Dit is ook belangrijk voor onderlinge verhoudingen. Zo horen we wel
de uitspraak dat mensen ‘genadig’ met elkaar omgaan, in een houding van respect en mildheid.
Persoonlijk: Denk na over onverdiende genade (verzen 21-26) en de uitwerking daarvan in onze omgang
met anderen (27-31).
Kijken wij naar anderen vanuit Gods perspectief?
Dagtekst: ‘…namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die
geloven, want er is geen onderscheid,’ (Romeinen 3:22)..
Gebed: Help mij naar anderen te kijken met Uw ogen. U hebt iedereen lief en gaf Uw Zoon. Geef dat
velen geloof zullen hechten aan het Evangelie.

Dag 61: Efeze 2:1-10
Leven uit genade
Genade heeft tot gevolg dat we andere mensen kunnen worden. Dat we willen ontdekken wat Gods
verlangen voor ons leven is, zodat we van daaruit stappen kunnen doen (vers 10).
Persoonlijk: Waarbij ben ik vooral bepaald in deze verzen?
Wil ik genade als een geschenk ontvangen en eruit leren leven (verzen 8-9)?
Dagtekst: ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God
van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen,’ (Efeze 2:10).
Gebed: Ik ben mij ervan bewust dat U alleen het goede kunt uitwerken, door de inwoning van de Geest
van Jezus. Ik wil mij er ook vandaag voor openstellen.

Dag 62: Efeze 2:11-22
Ontvangen in geloof
In de verzen 11-18 spreekt Paulus over relaties en over eenheid die vanuit toewijding aan Jezus Christus
mogelijk is. Hij alleen kan verzoening mogelijk maken en ons helpen bruggen te slaan.
Persoonlijk: Wat leren we uit de verzen 19-22?
Hoe beleven we dit in de praktijk en wat kan de Heer van de kerk van ons vragen?
Dagtekst: ‘Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader,’ (Efeze 2:18).
Gebed: Vader, ik wil Uw Geest vertrouwen voor meer eenheid, maar geef dat we ons ook op Hem willen
afstemmen en dat we in geloof handelen op basis van eigen inzicht.

Dag 63: Titus 3:3-9
Genade geeft vernieuwing
Ga na wat Paulus zegt over Gods genade in Jezus, over Zijn goedheid en ontferming.
Persoonlijk: Wat werkt het volgens Paulus uit? Herkennen we dit?
En hoe kunnen we Paulus’ opdracht serieus nemen? Zie verzen 8-9.
Dagtekst: ‘…maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan
zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de
vernieuwing door de Heilige Geest,’ (Titus 3:5).
Gebed: Dank U voor alles wat we in Christus ontvingen. Geeft dat de positieve vruchten zichtbaar zullen
worden.

Dag 64: Filippenzen 3:2-16
Eigen prestaties inleveren
Wat wil Paulus in dit bijbelgedeelte heel duidelijk overdragen?
Probeer enkele kenmerkende aspecten te verwoorden en op te schrijven.
Persoonlijk: Waarin voel ik mij aangesproken?
Of waartoe word ik vooral opgeroepen?
Durf ik, in navolging van Paulus, zo concreet en helder mijn geloof te belijden?
Dagtekst: ‘…opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding…,’ (Filippenzen 3:10).
Gebed: Het is mijn verlangen dat ik vanuit de opstandingskracht van Jezus zal leven. Dat het leven met
Hem meer zichtbaar zal worden, vooral in onderlinge relaties. Dank U voor Uw geduld en trouw.

Dag 65: Spreuken 14:21-35
Geduld bouwt op
Van God wordt gezegd dat Hij geduldig is. Lankmoedig, een oud woord voor geduld, voor nietopgevende goedheid. Sommigen omschrijven lankmoedigheid dan ook wel met ‘lang van moed zijn’,
volhardend en aanhoudend.
Persoonlijk: Geef ik het bij moeite gauw op, of kan ik me blijven inzetten voor een goede uitkomst? Lees
in dit verband de verzen 29-31 en 33.
Dagtekst: ‘Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op,’
(Spreuken 15:1).
Gebed: Help mij om mij steeds weer te spiegelen aan Uw trouw, geduld en wijsheid.

Dag 66: Galaten 5:13-26
God leert ons geduld
De vrucht van de Geest moet gevormd worden (vers 22) maar dat gaat vaak te midden van situaties
waarbij onze ik-gerichtheid onder druk staat.
Persoonlijk: Wat is volgens de verzen 16 en 18 belangrijk?
Hoe kunnen we op het juiste spoor blijven, zie vers 25?
Dagtekst: ‘De lippen van wijzen strooien kennis uit, maar zo niet het hart van dwazen,’ (Spreuken 15:7).
Gebed: Bewaar mij voor verkeerde woorden en daden, door de leiding en wijsheid van Uw Geest.

Dag 67: 2 Timotheüs 3:10-17
Willen leren
Vasthouden aan het goede en trouw blijven aan God en Zijn Woord, is van het grootste belang, zie de
verzen 14-17.
Daarbij is het belangrijk dat het ons verlangen is om toegerust te zijn en te worden (vers 17).
Persoonlijk: Wil ik leren van God en andere mensen (vers 10) en openstaan voor nieuwe inzichten en
groei?
Dagtekst: ‘Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u
het geleerd hebt…,’ (2 Timotheüs 3:14).
Gebed: Vader, geef mij steeds weer de bereidheid om van U te willen leren. Help mij alles waarmee ik in
aanraking kom in Uw licht te plaatsen.

Dag 68: Johannes 21:15-22
Verdieping na falen
Petrus moet zich diep ellendig gevoeld hebben toen hij zijn Heer, die hij liefhad, verloochende. Hij dacht
dat het niet kon plaatsvinden en toch gebeurde het. Hij had diep berouw en verdriet. En toen kwam
Jezus hem tegemoet! Een onvoorstelbaar wonder waarbij hij zich weer kon oprichten.
Persoonlijk: Jezus roept altijd op tot nieuwe liefde en toewijding. ‘Heb je Mij lief?’
Wij mogen na falen weer tot die belijdenis komen en onze weg van de navolging van Jezus vervolgen.
Ken ik van die momenten?
Dagtekst: ‘U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is,’ (2 Timotheüs 2:1).
Gebed: Help mij, Heer, om steeds weer snel bij U terug te komen wanneer ik ontrouw ben geweest.
Dank U voor Uw geweldige trouw en eeuwige liefde.

Dag 69: Lukas 6:36-45
Kiezen voor barmhartigheid
Jezus roept ons op om barmhartig te zijn in de ontmoeting met anderen en steeds voor hen het goede
te zoeken.
Persoonlijk: Denk na over concrete voorbeelden op basis van de verzen 37-38.
En welke wijsheid geeft Jezus door in de verzen 41-42?
Dagtekst: ‘Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend,’ (Lukas 6:44).
Gebed: Geef dat mijn leven goede vruchten zal voortbrengen, vruchten die heen wijzen naar het leven
met U.

Dag 70: Lukas 11:1-13
De kracht van gebed
Het is Gods verlangen dat we vol van Zijn Geest zijn. En we mogen hierom bidden. Het heeft alles te
maken met de bede dat Zijn naam geheiligd zal worden in mijn leven en dat we gericht blijven op Zijn
koninkrijk (verzen 1-4).
Persoonlijk: Geloof ik dat God een goede God is (vers 13)?
Durf ik vrijmoedig met Hem in gebed te spreken over alles wat mij bezighoudt en wat belangrijk is vanuit
Zijn perspectief?
Dagtekst: ‘…Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome…,’ (Lukas 11:2).
Gebed: Dank U dat U een goede God bent en het goede wilt geven aan degenen die U liefhebben.

Dag 71: 1 Thessalonicenzen 5:1-28
Volharding en trouw
De Bijbel schetst God als de eeuwige, trouwe Here, die het einddoel voor ogen heeft en belooft in alles –
inclusief de menselijke geschiedenis – tot een goed einde te brengen.
Persoonlijk: In vers 5 staat dat wij het licht toebehoren en alert moeten blijven.
Welke gezamenlijke opdracht hebben we? Zie de verzen 11-16.
Dagtekst: ‘Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en
liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm,’ (1 Thessalonicenzen 5:8).
Gebed: Vader in de hemel, help mij nooit te klein van U en Uw trouw te denken, ook als er sprake is van
verwarrende gebeurtenissen. U bent de Eeuwige en Betrouwbare.

Dag 72: Hebreeën 10:32-39 en 11:1-3
Geloof in Gods beloften
In moeite en verdriet wil God een blijvend houvast bieden, ook al zien we niet direct een uitkomst. Wat
lezen we hierover in dit bijbelgedeelte?
Persoonlijk: In vers 35 worden we opgeroepen om onze vrijmoedigheid niet prijs te geven.
Waaraan denk ik dan?
Wat zeggen de eerste drie verzen van Hebreeën 11 mij over geloofsvertrouwen?
Dagtekst: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die
men niet ziet,’ (Hebreeën 11:1).
Gebed: Leer mij steeds weer op Uw trouw en betrouwbaarheid te bouwen, ook vandaag.

Dag 73: Hebreeën 12:1-15
Leidsman en Voltooier
Wat zegt dit bijbelgedeelte over Jezus’ betekenis voor ons leven. Probeer het kort samen te vatten.
Persoonlijk: Op Jezus gericht blijven: wat vraagt dit van mij?
Hoe kan ik anderen hierbij helpen in mijn manier van leven?
Probeer verder de verzen 12-13 met eigen woorden weer te geven.
Dagtekst: ‘…terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof,’
(Hebreeën 12:2).
Gebed: Ik wil U danken voor de belofte dat Jezus alles gaat voltooien, ook in mijn leven. Help mij om
elke dag opnieuw op U gericht te blijven.

Dag 74: Hebreeën 13:1-6
Zorg dragen
Wij worden in deze verzen opgeroepen om zorg te dragen voor mensen rondom ons en om gastvrij te
zijn. Om tevreden te zijn en anderen te dienen met onze mogelijkheden (vers 5).
Persoonlijk: Wat houdt gastvrijheid voor mij in?
Hoe geef ik dit vorm in mijn leven?
Dagtekst: ‘Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt…,’
(Hebreeën 13:5).
Gebed: Lieve Vader in de hemel, ik wil U danken voor de vele zegeningen, help mij anderen te dienen
met dat wat U mij toevertrouwde.

Dag 75: Hebreeën 13:9-16
Toekomst voor ogen houden
In dit gedeelte worden we gewaarschuwd voor leringen en accenten die van de kern van het Evangelie
afwijken.
Wat maken wij bijvoorbeeld in onze tijd mee?
Persoonlijk: Denk na over de oproep om ons te laten sterken door de genade (vers 9), waarbij het offer
van Jezus Christus benadrukt wordt. Alleen door Hem is er toekomst (verzen 12-16).
Dagtekst: ‘Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige,’
(Hebreeën 13:14).
Gebed: Ik wil U danken dat U als de Eeuwige een onwankelbare toekomst hebt voorbereid. Geef mij nu
al vreugde over die belofte.

Dag 76: Hebreeën 1:1-14; 2:1-4
Jezus de Eeuwige
Eeuwigheid: duur zonder begin of einde. En om het nog onbegrijpelijker te maken spreekt de Bijbel over
eeuwigheid in meervoudsvorm: eeuwigheden. Je zou kunnen zeggen de eeuwigheid vóór onze tijd en de
eeuwigheid achter onze tijd. Onze tijd maakt deel uit van een veel groter iets.
Persoonlijk: In Gods eeuwige plan staat Jezus centraal.
Denk na over de eerste drie verzen en over hoofdstuk 2:1-4.
Dagtekst: ‘Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle
dingen draagt door Zijn krachtig woord…,’ (Hebreeën 1:3).
Gebed: Here God, dank U voor Uw eeuwige trouw en voor de gave van Uw Zoon.

Dag 77: Hebreeën 2:14-18
Jezus leeft mee
Wat betekent het voor mij dat Jezus een barmhartig, getrouw en eeuwig Hogepriester is?
Heeft dit besef mijn levenshouding beïnvloed en de manier waarop ik met grenzen en beperkingen
omga?
Persoonlijk: Mag Jezus dicht bij mijn gevoelens, vragen en strijd komen?
Vertrouw ik Hem hierbij?
Mag Hij mij op dit terrein helen, herstellen en leiden?
Dagtekst: ‘Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden,
te hulp komen,’ (Hebreeën 2:18).
Gebed: Dank U dat ik mijn tekort niet hoef te verhullen maar hiermee eerlijk tot U mag komen.

Dag 78: Johannes 13:1-20
Jezus dient in trouw
In dit gedeelte lezen we over Jezus’ trouw. Jezus – Zoon van God en Mensenzoon – bleef als de
Machtige Zijn volgelingen liefhebben ‘tot het uiterste’ (vers 1). Hij wilde hen dienen en Hij gaf dit heel
concreet vorm.
Persoonlijk: Hoe kunnen we elkaar de voeten wassen?
Wat kan het voor mij persoonlijk betekenen?
En besef ik dat Jezus juist vanuit Zijn positie als Zoon van God koos voor dienen?
Dagtekst: ‘Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten
wassen,’ (Johannes 13:14).
Gebed: Ik belijd U dat ik zo vaak aan anderen voorbijga, maak mij attent hoe ik anderen kan dienen en
geef mij hierin een blijmoedig hart.

Dag 79: Johannes 13:21-30
Pijn van verraad
Jezus wist wat Judas zou doen, maar weerhield hem niet. Hij wist dat satan nu alle ruimte in Judas’ hart
had gekregen en dat het verraad in Gods plan gebruikt zou worden. Hij was bereid om ontrouw, verraad
en lijden te aanvaarden.
Persoonlijk: Denk na over vers 21.
Jezus was bedroefd, zelfs ‘diep bedroefd’. Als Zoon van God was Hij bereid deze moeilijke weg te gaan
en als Mensenzoon onderging Hij ook de pijn van verraad.
Dagtekst: ‘Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering…,’ (Johannes 13:21).
Gebed: Vader in de hemel, ik dank U dat Jezus weet wat verdriet is en daarom ook ons kan helpen om
beter met moeite om te gaan.

Dag 80: Johannes 13:31-35
Kenmerk van Jezus’ liefde
Jezus wilde Zijn Vader verheerlijken door in alles Zijn verbondenheid met Hem kenbaar te maken: in Zijn
spreken, doen en laten. Omdat Hij één is met de Vader roept Hij ons op om één met Hem te willen zijn.
Persoonlijk: Hoe denk ik over de verzen 34-35?
Hoe ervaar ik dit in de praktijk?
Dagtekst: ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt,’
(Johannes 13:35).
Gebed: Here God, geef mij meer van Uw liefde, zodat Jezus zichtbaar zal worden in mijn leven.

Dag 81: Johannes 14:1-18
Plaats bij God
Jezus spreekt over een toekomst waarbij we met Hem verenigd zullen zijn, maar ook belooft Hij Zijn
Geest, zodat we niet alleen zijn.
Persoonlijk: Welke verzen spreken je vooral aan en waarom?
Dagtekst: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe,’ (Johannes 14:18).
Gebed: Dank U voor de gave van Uw Geest en voor de belofte van de ontmoeting met Uw Zoon.

Dag 82: Johannes 14:19-31
Geest van waarheid
Jezus wijst naar Zijn Geest die zal onderwijzen in de waarheid en hen wil herinneren aan Jezus’ leven en
boodschap (vers 26). Maar Hij benadrukt voortdurend dat we in Zijn liefde mogen delen, een liefde die
ons ook verbindt met de Vader (verzen 21-23).
Persoonlijk: Denk na over vers 27.
Zijn er dingen waarover ik mij nu ongerust maak en wil ik deze in gebed bij Christus brengen?
Dagtekst: ‘…want Ik leef en u zult leven,’ (Johannes 14:19).
Gebed: Ik wil U danken voor Jezus’ belofte dat Hij vrede en moed geeft wanneer we het van Hem
verwachten.

Dag 83: Johannes 15:1-8
Rank aan de wijnstok
Dit bekende gedeelte herinnert er steeds weer aan dat we niets kunnen doen los van Hem. Alleen Hij
kan geestelijke groei en vrucht geven.
Persoonlijk: Welke voorwaarden noemt Jezus in dit gedeelte om als een rank vrucht te dragen?
Op welke terreinen verlang ik persoonlijk naar meer vrucht?
Dagtekst: ‘…wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht…,’ (Johannes 15:5).
Gebed: Ik wil U danken voor het heldere voorbeeld van Jezus. Ik ben me ervan bewust dat ik geen
christen kan zijn los van Christus. Geef dat Zijn leven steeds meer ruimte zal krijgen in mijn denken en
handelen.

Dag 84: Kolossenzen 3:5-17
Vernieuwd leven
Welke verschillen komen ter sprake in de verzen 5-11?
Hoe stel ik me de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ mens voor?
Persoonlijk: Denk na over de verzen 12-17.
Ga na wat Gods Woord te zeggen heeft over de nieuwe mens.
Wat spreekt mij vooral aan en waartoe word ik opgeroepen?
Dagtekst: ‘En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is,’ (Kolossenzen 3:14).
Gebed: Vader in de hemel, ik ben me ervan bewust dat ik voortdurend in liefde tekortschiet. Geef en
leer mij Uw liefde, waardoor ik beter met anderen zal leren omgaan. Oprecht en opbouwend.

Dag 85: Lukas 22:31-34 en Johannes 17:9
Jezus bidt voor ons
Jezus houdt het einddoel van ons leven voor ogen en toont vertrouwen in dat wat Zijn Geest in en door
ons kan uitwerken. Dwars door falen heen. Zo bidt Hij voor Petrus dat zijn geloof behouden blijft en dat
hij door verloochening heen nieuwe kracht en toewijding vindt.
Persoonlijk: Ook in Johannes 17 bidt Jezus voor ons en de verbreiding van het Evangelie.
Wat betekent voorbede voor mij?
Waarvoor bid ik concreet?
Dagtekst: ‘Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt,’ (Lukas 22:32).
Gebed: Lieve en trouwe Here, dank U voor de belofte dat U voor mij bidt, dat U altijd weer vertrouwen
toont in het goede dat U kunt uitwerken in mijn leven.

Dag 86: Mattheüs 26:36-46
Jezus kende angst
Wanneer we ons Jezus’ angst proberen in te leven, dan is dit te groot. Toch troost het ons te weten dat
Hij daarom ons in onze angsten nabij kan zijn. We zullen dan ook Zijn voorbeeld moeten volgen door in
alle vragen en angst ons toch vast te klampen aan Gods liefde en wil.
Persoonlijk: Geloof ik in bange momenten dat Gods liefde en wil tegenstrijdig zijn of durf ik mij –
inclusief vragen – aan Zijn leiding en zorg toe te vertrouwen?
Dagtekst: ‘…Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt,’ (Mattheüs 26:39).
Gebed: Dank U, Vader, voor deze bijzondere gebeurtenis. Dat U ondanks de moeilijke weg van Jezus
toch voor Hem een bron van liefde en kracht bleef.

Dag 87: Mattheüs 27:45-51
Jezus kende het waarom
Toen Jezus aan het kruis intens leed – geestelijk, emotioneel en lichamelijk – schreeuwde Hij het
waarom uit (vers 46). De Godverlatenheid, vanwege onze schuld en zonde die Hij op Zich nam, was
haast niet te verdragen. Het was een diepe wanhoop.
Persoonlijk: Geloof ik dat Jezus alle waarom-vragen van mensen in Zijn ‘waarom’ heeft meegenomen?
Ook mijn waarom-vragen?
Dat Hij zich solidair verklaarde met alle menselijke nood en met onrecht?
Dagtekst: ‘…Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Mattheüs 27:46).
Gebed: Here God, ik ben onder de indruk van het feit en de geloofsbelijdenis dat Jezus U ‘Mijn God’
bleef noemen, ondanks de diepe vertwijfeling. Ik leer van Zijn oprechte strijd én overgave.

Dag 88: Johannes 20:19-31
Jezus helpt twijfelaars
Jezus komt twijfelende mensen tegemoet. Thomas is hiervan een voorbeeld. Jezus wijst hem op Zijn
littekens en roept op tot vertrouwen (vers 27).
Persoonlijk: Denk na over mensen die nog steeds twijfelen of Jezus de Zoon van God is en de beloofde
Verlosser.
Bid voor hen en zoek naar een mogelijkheid hun twijfel bespreekbaar te maken.
Dagtekst: ‘…en wees niet ongelovig, maar gelovig,’ (Johannes 20:27).
Gebed: Help mij, Here, om trouw te zijn in de voorbede voor mensen die het moeilijk vinden zich in
vertrouwen aan U toe te wijden. Geef mij wijsheid in het contact met hen.

Dag 89: Johannes 20:1-18
Jezus kent onze naam
In deze geschiedenis maakt Jezus Zich aan Maria bekend. In haar verdriet herkende ze Hem in het begin
niet maar als Jezus haar bij haar naam roept, dan ontdekt ze dat Hij de levende Here is (vers 16).
Persoonlijk: Geloof ik dat Jezus ook mijn naam kent en Zich persoonlijk aan mij bekend wil maken?
Dat Hij mijn Middelaar is? Zie vers 17.
Dagtekst: ‘Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen
schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten,’ (Johannes 10:3).
Gebed: Dank U dat U als de Goede Herder mij bij mijn naam noemt en dat er sprake is van een
persoonlijke relatie.

Dag 90: Handelingen 1:1-11
Geroepen om te getuigen
Jezus is teruggekeerd naar de Vader maar heeft Zijn Geest gestuurd om ons te leiden en kracht te geven
in het gehoor geven aan Jezus’ opdracht.
Persoonlijk: Denk na over Handelingen 1:8.
Wat betekent de opbouw in Jezus’ opdracht?
Wat houdt bijvoorbeeld voor ons ‘Jeruzalem’ in?
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: Help mij, Vader, om ernst te maken met het getuigenis van Jezus, te beginnen in mijn eigen
directe leefwereld. Zegen mij hierin ook vandaag.

