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‘Sta op… en pak het op!’

001

Een nieuw seizoen:

‘Sta op… en pak het op!’
Tof dat je dit Journal in handen hebt en dat je mee gaat doen met onze
jaarlijkse periode van Bidden & Vasten: de beste start van het nieuwe
jaar dat voor ons ligt!
Ieder jaar ervaren we dat, als we tijd apart zetten om God te zoeken,
we Hem vinden. In Zijn nabijheid worden we veranderd, vernieuwd en
verfrist en komen onze gedachten, gevoelens en hart op één lijn met
die van onze Hemelse Vader. Zo kunnen wij, als Zijn zonen en dochters,
Hem vertegenwoordigen in deze wereld.
Dit Journal is bedoeld om de tijd van bidden en vasten effectief te
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besteden. De tijd die je met God in het Woord besteedt, gaat je helpen
om te horen wat God door en in ons wil doen in dit nieuwe seizoen.
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De profetische woorden die God op ons hart legt voor 2021 zijn: ‘Sta
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op en pak het opnieuw op’. In 2 koningen 6 staat de geschiedenis waar
een nieuwe woonplaats wordt gebouwd voor de leerling-profeten
van Elisa. Tijdens het bouwen verliest één van hen het ijzer van zijn
geleende bijl in het water. Elisa vraagt hem: “Waar is het gevallen?”
Toen de man de plaats aanwees, pakte Elisa een stuk hout, gooide dat
in het water en het ijzer kwam bovendrijven. Elisa zei: “Haal het naar je
toe”, en de man strekte zijn hand uit en pakte het.
Er zijn soms situaties in ons leven waarin we de moed verliezen.
Misschien ben je het zicht op God verloren en daardoor je connectie
met Hem kwijtgeraakt. Misschien ben jij je passie kwijtgeraakt om
het huis van God te bouwen met de gaven, talenten, tijd en financiën
die Hij je heeft gegeven. De vraag is: waar en waarom ben je het
kwijtgeraakt? Waar is het gevallen?
Elisa gooide een stuk hout in het water en dat zorgde ervoor dat de bijl
op wonderlijke manier boven kwam drijven. Het kruis, het hout, heeft alle
kracht om dát wat gestorven is of dat wat onder water gegaan is, te doen
bovendrijven. Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven” (Johannes
11:25, NBV) en deze opstandingskracht werkt in jou en door jou heen.

Kiezen
Het is jouw keuze en jouw verantwoordelijkheid om je hand uit te
strekken en weer op te pakken wat je kwijt bent geraakt. De profeet
Jesaja zegt: “Sta op, wordt verlicht” (Jesaja 60:1, HSV). Op het moment
dat jij de stap zet, zal God je alles geven wat je nodig hebt om dát te
doen, waarvoor jij in deze wereld bent.
Kies ervoor om op te staan: strek je hand uit en pak het weer op. Kies
ervoor om verder te bouwen aan het huis van God, want de wereld kijkt
reikhalzend uit naar het opstaan van de zonen en dochters van God.
In het Oude Testament staat:

“Nu dan, richt uw hart en uw ziel erop om de Heere, uw
God, te zoeken. Sta op en bouw het heiligdom van de Heere
God, zodat men de ark van het verbond van de Heere en
de heilige voorwerpen van God in dit huis kan brengen, dat
voor de naam van de Heere gebouwd zal worden.”
1 Kronieken 22:19, HSV
In het Nieuwe Testament zijn de mensen het huis van God en is Jezus de
ark, van Zijn tegenwoordigheid, in ons. Zijn glorie en Zijn heerlijkheid zal
opnieuw gezien worden en levens aanraken, vernieuwen en veranderen.
Sta op, pak het op en bouw daar aan mee.
Wij wensen je een gezegende tijd toe.

Peter en Ilona Paauwe
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voorbereiding

Dit Journal is bedoeld om je te helpen zo effectief mogelijk
mee te kunnen doen met de Bidden & Vasten-periode, die
loopt van zondag 27 december t/m zondag 10 januari. In
deze periode zullen de zondagse diensten in het teken staan
van Bidden & Vasten. Wil je zelf eerder of later starten, dan
kan dat natuurlijk ook. Hieronder leggen we kort iets uit over
vasten en willen we je helpen deze periode voorbereid te
beginnen.
Wat is vasten?
Een periode van bidden en vasten is bedoeld om méér te
connecten met God en mínder met je eigen gedachten en
die van de wereld. Daarom onthoud je jezelf van dingen
die je focus op jezelf en de wereld versterken (vasten) en
focus je je gericht op alles wat je contact met God versterkt
(bidden, Woord, worship).
Dit principe van bidden en vasten hangt samen met hoe
we als mensen zijn gemaakt: lichaam, die ons connect met
onszelf (honger, dorst, seksuele behoefte, pijn); en ziel, die
ons connect met anderen (eigen wil, gedachten en emoties);
en geest, die ons connect met God. Wanneer je lichaam of je
ziel aandacht vraagt, domineert die automatisch de andere
twee. Wanneer je geest het sterkst is, versterkt die ook jouw
ziel en jouw lichaam (Romeinen 8:5). Daarom richten we ons
tijdens een periode van Bidden & Vasten op het versterken
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Hoe kun jij meedoen?
Stel een doel vast. God wil het beste voor je op elk gebied van je leven. Is er
een situatie waarvoor je specifieke antwoorden of richting nodig hebt? Dat
kan zijn op het gebied van je relatie met God, je partner, je kinderen en/of je
ouders, je vrienden, de kerk, je gezondheid, je financiën, je werk of school...
Schrijf hiernaast op welke antwoorden/richting jij in deze periode van Bidden
& Vasten nodig hebt.
Besluit welke periode je wilt vasten en hoe
Stel vast welke periode je wilt vasten. Dat kan voor de hele periode van twee

methodes

weken, of zet bepaalde dagen of weekenden binnen die periode apart om te
vasten.
Vasten houdt in dat je je, gedurende de door jou vastgestelde periode, geheel
of gedeeltelijk onthoudt van eten, drinken en/of media voor jouw persoonlijke
en ons gezamenlijke doel. Er zijn verschillende vormen van vasten:
Volledig vasten:
Helemaal geen eten met daarnaast alleen water, hooguit wat lichte verse
sappen.
Selectief vasten:
Bepaalde elementen weglaten, bijvoorbeeld geen vlees, geen tussendoortjes
of geen koolhydraten. Een bekende vorm is het Daniël-vasten, waarbij je
alleen groenten, fruit, verse sap en water gebruikt.
Gedeeltelijk vasten:
Een bepaalde maaltijd overslaan, of alleen op bepaalde tijden eten,
bijvoorbeeld alleen vóór zonsopgang en na zonsondergang.
Media-vasten:
Bijvoorbeeld geen social media, geen televisie en/of films.
Heb je geen optimale gezondheid, kies dan een vorm van vasten die niet
schadelijk is voor je gezondheid. Heb je nog nooit eerder gevast van eten,
kies dan niet gelijk voor volledig vasten. Check voor tips eens bij anderen die
ervaring hebben met vasten.
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Verwacht resultaten
Bij het vasten gaat het niet om wat we onszelf
onthouden, dus wat we in deze periode niet
zoeken (niet eten, geen social media). Het
gaat er vooral om wat we wel zoeken: Gods
hart en Zijn Woord. In Jesaja 58 wordt dit
duidelijk uitgelegd. Daar gebruikt Jesaja in
vers 8-9 drie keer het woordje ‘dan’, waarmee
hij drie dingen aanduidt die we van God
mogen verwachten als we vasten:

Op welke
vragen wil je
antwoorden
van God
horen?

Genezing & herstel: voor je lichaam, je ziel en
je relaties.
Gerechtigheid: (opnieuw) starten vanuit je
rechtvaardige positie in Hem.
Hulp: God zal je antwoorden geven.
Klaar om te beginnen
Wanneer je deze basis hebt gelegd, geloven
we dat je een bijzondere tijd met God
tegemoet gaat. We geloven dat God jou
specifieke dingen te zeggen heeft, zowel voor
jou persoonlijk als voor ons als kerk. Wanneer
God je iets laat zien wat (mogelijk) relevant
is voor de kerk, schroom dan niet om je
openbaring met ons te delen via
info@doorbrekers.nl. God spreekt tot ons
allemaal en jouw mail kan nét datgene zijn wat
een ander woord bevestigt.
Laten we genieten van deze bijzondere tijd
met Hem.

007

TITEL

KOM JE BIJ HET KRUIS OF GA JE DOOR HET KRUIS?

Kom je bij het kruis
of ga je door het kruis?
“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf
verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening
van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk
Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan
hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het
woord van de verzoening in ons gelegd.”
2 Korinthe 5:17-19 (HSV)

SPREKER

PETER PAAUWE

“Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt
zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de
dood, opdat evenals Christus uit de
doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo
ook wij in een nieuw leven
zouden wandelen.”
Romeinen 6:3-4 (HSV)

DATUM

12.04.2020
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Een jaar geleden begonnen we met krachtige woorden voor 2020 als een jaar
van Increase. Een jaar van een Shift (verschuiving), van Reset, Restoration
(herstel) en Restitution (teruggave). Een reset is soms nodig ter voorbereiding
op iets nieuws: een nieuwe jij, een nieuwe kerk, een nieuwe maatschappij.
Romeinen 8:19 beschrijft hoe het hele universum op zijn tenen staat, vol
verlangen naar de onthulling van Gods glorieuze zonen en dochters! (The
Passion Translation, vertaald) Zonen en dochters van God: dat zijn geestelijk
volwassen mensen, die God vertegenwoordigen en namens Hem kunnen
spreken. Niet vanuit een staat van overleven ‘totdat straks alles nieuw wordt’,
maar vanuit een staat van kracht, hier en nu. Hoe leven we vanuit die staat van
kracht? Daarvoor moeten we dóór het kruis.
Vroeger had God Zijn verbond alleen met Israël, gebaseerd op de wet, met
Mozes als middelaar. De wet was gericht op zonde en op veroordeling en de
macht van de dood zag je overal in terug. Maar God had een plan en bracht
door Zijn Zoon Jezus Christus een heel nieuw verbond, niet alleen met Israël,
maar met alle mensen. Een verbond die gericht is op één ding: relatie met de
Vader door het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God. Jezus rekende af
met de macht van de dood, door als mens te sterven aan het kruis en daarna
op te staan uit de dood. Daarmee maakte Hij de weg vrij voor jou en voor mij
om vrijmoedig bij de Vader te komen zonder schuld, zonder schaamte, zonder
veroordeling.
Dankzij Jezus hoeven we niet langer te vragen ‘Heer, wilt U mij vergeven, wilt
U met ons meegaan, wilt U ons zegenen?’ Wanneer je gelooft in Jezus, dan
bén je in Hem. Dat betekent dat je niet hoeft te stoppen bij het kruis met je
zorgen, angst, schaamte of meningen van andere mensen. Nee, ga dóór het
kruis. Hoe? Door alles los te laten en jezelf over te geven aan Jezus. Hij is de
nauwe Poort, de Deur en de enige Weg naar een nieuwe, geestelijke dimensie.
Dank God dat jij in Jezus bent en dat Hij jou ziet in Jezus: als onberispelijk en
volledig rechtvaardig. Dank Hem dat Hij je heeft bekleed met het kleed van
gerechtigheid (Jesaja 61:10) en dat Hij je een ring van autoriteit heeft gegeven.
Voorbij het kruis is een compleet andere dimensie, waar geen veroordeling is,
maar een sfeer van blijdschap, feest en overvloed. Laten we daarom opstaan
als nieuwe mensen, als een nieuwe kerk, als een nieuwe maatschappij, vanuit
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een staat van kracht in Jezus Christus, want er is een wereld die daarop wacht!

EEN
STAAT
VAN
0010

Zijn er dingen die jou weerhouden om dóór het kruis te gaan?
Zoja, spreek ze uit naar God en laat ze bij Hem. Dank Hem voor Wie Jezus is en
dat jij in Hem bent. (Kolossenzen 3:3)

Hoe zou jouw leven eruit zien wanneer jij leeft vanuit een staat van
kracht, dus in volle vrijmoedigheid en niet gehinderd door enige vorm van
schaamte, angst en zorgen?
Beschrijf of teken hieronder wat jij dan voor je ziet.
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GEVORMD DOOR HET KRUIS OF GEVORMD DOOR DE WERELD?

Gevormd door het kruis
of gevormd door de
wereld
“Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van
tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te
zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”
Romeinen 8:29 (HSV)

PETER PAAUWE

SPREKER

19.04.2020

DATUM
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Vanaf het begin van de schepping zijn we bestemd om aan het beeld van
Jezus gelijk te zijn. Jezus is Gods eerstgeborene, uit Wie wij opnieuw geboren
worden en door Wie wij kunnen leven als een nieuwe schepping. Maar de
vraag is: Leven we door het kruis gevormd (aan God gelijk, levend vanuit
onze nieuwe mens die rechtvaardig, vergeven en heilig is), of leven we aan de
wereld gelijk (vóór het kruis, zonder hoop en in onze oude mens)?

“Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld…” Romeinen 12:2 (NBG51)
Wat is aan de wereld gelijkvormig zijn? ‘Wereldgelijkvormig zijn’, betekent dat
je leeft in de aardse dimensie en niet in de geestelijke dimensie. Het is een
leven waarbij je de mening van anderen laat bepalen wie je bent en je identiteit
haalt uit alles wat je wel of niet hebt. Het is een leven waarin negatieve emoties
jou overheersen, zoals schuld over wat je verkeerd hebt gedaan, schaamte
over keuzes uit het verleden of gevoelens van minderwaardigheid of angst.
‘Wereldgelijkvormig zijn’ is een leven waarbij de omstandigheden bepalen hoe
jij je voelt en waarbij je je laat leiden door regels van wat wel en niet mag.
Maar Jezus zegt heel duidelijk:

“Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden”
Mattheüs 6:33 (HSV).
‘God-gelijkvormig zijn’ heeft dus alles te maken met: wat komt eerst. Nemen
we de vorm van de wereld als eerste aan, of nemen we Gods vorm als eerste
aan, als hoogste prioriteit in ons leven en in ons denken? ‘God-gelijkvormig
zijn’ is leven áchter het kruis, waar we omhoog geduwd worden door de kracht
van Jezus’ opstanding. Het is een leven in de geestelijke dimensie, waar schuld
en schaamte vervangen zijn door rechtvaardigheid en vergeving. Waar zorgen
en angst plaats hebben gemaakt voor vertrouwen en geloof. Het is een leven
van wandelen in de Geest (geestelijke dimensie), waardoor we het ‘vlees’

In de Geest gaan wandelen is dus gewoon gaan wandelen aan de goede kant
van het kruis. Vóór het kruis heerst de zwaartekracht van de zonde en blijf je
hangen in vragen of God je wil vergeven voor alles wat je in het verleden hebt
gedaan. Achter het kruis heerst de opwaartse kracht van Jezus, waar je God
dankt voor de vergeving die al jouw zonden van gisteren, vandaag en morgen
heeft uitgewist. Wanneer je je laat vormen door het kruis en gaat leven áchter
het kruis, zul je de overwinning van Jezus in je leven ervaren.
0013

DAG 2

(aardse dimensie) zeker zullen overwinnen (Galaten 5:17).

0014

ZIjn er gebieden in je leven waarin jij nog in de aardse dimensie leeft?
Schrijf ze op en zet de geestelijke dimensie er tegenover.

Hoe zou jij komend jaar meer ‘in de Geest’ kunnen wandelen?
Wat houdt dat in voor jou persoonlijk?
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GESTEMPELD DOOR HET KRUIS OF GESTEMPELD DOOR MENSEN?

Gestempeld door
het kruis of
gestempeld
door mensen
“Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld
gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de
waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.”
Johannes 18:37 (HSV)

ILONA PAAUWE

SPREKER

26.04.2020

DATUM
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Jouw leven heeft een bestemming.
Jij bent bestemd voor grootheid. God heeft jou geroepen om andere mensen
aan te raken door wie jij bent. Maar gedurende je leven kun je ook stempels
krijgen van anderen over wie je bent of wat je gaat doen. Mensen kunnen je zelfs
uitlachen over iets wat God tot je gesproken heeft. Maar God… ! Hij maakt een
weg waar geen weg is. De wereld heeft het goede nieuws nodig dat God liefde
is, in tegenstelling tot veel ander nieuws wat op ons afkomt. God wil niet dat jij
je inhoudt, maar dat je tevoorschijn komt. Dat jij, net zoals een poppetje in een
muziekdoosje terugveert zodra je het doosje opendoet, terugveert naar jouw
oorspronkelijke vorm.
Eén van de stempels die jou zal proberen tegen te houden, is de stempel van
afwijzing. Woorden als “chagrijn”, “je bent precies je vader” (of moeder), “dikzak”,
zijn woorden die je kunnen raken. Wanneer je die woorden toelaat in je hart en er
geloof aan hecht, ontstaat er een breuk in je geest. Dit gebeurde bij de profeet
Elia. Hij had zich de stempel eigen gemaakt van Izebel, die zei dat hij de volgende
dag vermoord zou worden net als andere profeten. Daarop vluchtte Elia de
woestijn in, waar hij bad dat hij mocht sterven. Maar God… op het moment dat
Elia schuilde in een grot, zocht God hem op en zei: “Elia, kom tevoorschijn”. God
openbaarde zich in de stilte en Hij liet Elia zien: je bent niet alleen! (1 Koningen
19:1-18)
Afwijzing is een dief, die probeert jouw identiteit te stelen en de vijand zal het
gebruiken om te proberen jou te stoppen en dromen binnenin je te doden. Ook
Jezus werd hiermee geconfronteerd. Keer op keer stuitte Hij op onbegrip van
mensen en werd Hij bestempeld met woorden als “Kan uit Nazareth iets goeds
komen?” (Johannes 1:46-47), “Hij is toch de zoon van de timmerman?” (Mattheüs
13:55). Maar of Jezus nou werd verhoogd of vernederd, Hij dealde met Zijn
stempels en wist waarvoor Hij was gekomen (Markus 1:38).
Ook wij kunnen afrekenen met stempels van afwijzing. Stempels van anderen,
maar ook stempels die we onszelf geven, zoals “dat gaat me nooit lukken”.
Daarmee zeg je ten diepste tegen God dat Hij niet goed genoeg is en dat Hij je
kruis van Jezus heeft immers een nieuwe stempel gebracht: één van overwinning,
van kracht en van vrijheid.
Zoek daarom je redding bij Jezus en verwacht het niet van mensen om iets recht
te zetten. God is een God van genezing en herstel. Vergééf mensen en verwacht
alles van jouw Redder van kracht. Sta vervolgens op en haal terug wat geroofd is,
door uit te spreken wie jij bent en wat jou toekomt in Hem.
0017
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niet kan helpen. Maar God wijst je nooit af en bij Hem zijn alle dingen mogelijk! Het

Veer terug
naar jouw
oorspronkelijke
vorm.

0018

In welke situatie heb jij je laten tegenhouden door stempels van jezelf of van anderen?

Wat had je willen doen als je je niet had laten tegenhouden?

Wat zegt dit over jouw passie en wie jij ten diepste bent?

Welke stempels hielden je tegen?

God vraagt jou ook om tevoorschijn te komen.
Wat betekent dat nu voor jou?

Stempels van anderen kunnen soms diepe wonden slaan.
Schrijf de stempels op die je pijn hebben gedaan en neem tijd om ze bij je Vader in de hemel
neer te leggen en Zijn stem erover te horen.
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EEN HEIDEN VOOR HET KRUIS, EEN PRIESTER DOOR HET KRUIS

Een heiden
vóór het kruis,
een priester
dóór het kruis

PETER PAAUWE

SPREKER

03.05.2020

DATUM

“...dat u, wat betreft de vroegere levenswandel,
de oude mens aflegt, die te gronde gaat
door de misleidende begeerten, en dat u
vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
en u bekleedt met de nieuwe mens, die
overeenkomstig het beeld
van God geschapen is, in ware
rechtvaardigheid en heiligheid.”
Efeze 4:22 (HSV)
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Vóór het kruis zijn wij als een rups, onderhevig aan de
zwaartekracht van de zonde. We worden beperkt door het
denken en leven van de oude jij. Maar dóór het kruis zijn
wij een veelkleurige vrije vlinder, omdat we vrijgemaakt zijn
van de kracht van de zonde. Dan kunnen we gaan vliegen in
vrijheid en veelkleurigheid overeenkomstig de echte, nieuwe
jij.
Opstaan als de echte, nieuwe jij doe je door je te laten
doordringen van de identiteit, waarmee God de Vader je
gemaakt heeft. Het is afleggen en aantrekken. Het oude leven
en denken afleggen en het nieuwe denken en leven als een jas
aantrekken.
Je bent een priester
Vóór het kruis leef je zonder een hoger doel of bestemming.
Ten diepste leef je voor jezelf. Door het kruis gaan betekent
dat je gehoor geeft aan de roeping van God en gaat leven
als de nieuwe jij. Wat is die roeping? Wie ben jij echt? Wie is
die nieuwe jij? De nieuwe jij is een koning en een priester. Je
bent geroepen om samen met Jezus, de Hogepriester, een
koninklijke priester te zijn. Je hoeft het niet te worden; je bent
het al!
Je gevoel vertelt je misschien: “ik ben een zondaar”, “ik kom
maar niet van deze zonde af”, “God is tegen mij”, “mijn oude
mens is sterker dan de nieuwe mens”. Maar hoe je je voelt, is
niet wie je bent. Jij bent een rechtvaardige, jij bent een heilige,
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jij bent een nieuwe mens, jij bent een koninklijke priester!

Hoe ga je leven als een
koninklijke priester?
Jij bent als priester geroepen en gemaakt om geestelijke offers
te brengen. Hoe kun je, als priester in het nieuwe verbond,
geestelijke offers brengen?

Door je eigen denken en voelen op te offeren en Gods Woord
de hoogste plaats te geven;
Door financiële offers van dankbaarheid;
Door een seksueel rein leven te leiden;
Door je te laten dopen door onderdompeling;
Door een positief getuigenis te geven naar anderen over God;
Door andere mensen te helpen;
Sta op als priester in je roeping!
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“Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk
huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen,
die God welgevallig zijn door Jezus Christus.”
1 Petrus 2:5 (HSV)

Vragen die jezelf kunt stellen:
Wat geloof jij over jezelf? Ben je een heiden of een priester?

Welke gedachten houden jou tegen om op te staan als de
nieuwe en echte jij?

Welke geestelijke offers wil jij gaan brengen als priester in het
nieuwe verbond? Schrijf ze op en maak ze concreet.
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WAT IS HET DOEL VAN MIJN LEVEN?

Wat is het doel
van mijn leven?
“Wat is de reden van mijn bestaan? Waarom leef ik? Waarom ben ik
hier?” Belangrijke vragen die veel mensen zichzelf stellen. Misschien
stel jij die vraag nu ook aan jezelf, omdat je gepassioneerd bent om
God voor 100% te dienen en heb je het idee dat je meer (of iets anders)
moet doen met je leven. Of misschien ga je door een moeilijke tijd en
vraag je je af wat het leven voor zin heeft en of je wel een doel hebt.
Of je hebt juist veel succes in je leven, maar je ervaart nog steeds een
leegte, die niet gevuld gaat worden door nog meer succes. Wat je
situatie ook is: God heeft je gemaakt voor een uniek en speciaal doel!

PETER PAAUWE
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“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u
gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam,
heb Ik u geheiligd.”
Jeremia 1:5 (HSV)
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Je bent geboren mét een doel en vóór een doel in een eeuwig plan.
God zag jou al, voordat de bevruchting plaatsvond. Of je dus op een
gelukkige of ongelukkige manier, op een geplande of ongeplande
manier, verwekt bent: God zag jou! Het feit dat je geboren bent, is
het bewijs dat je door God gewenst bent. Dat betekent dat God een
speciaal en uniek doel met jouw leven heeft. Je bent apart gezet
(geheiligd) voor een speciaal doel, voor een speciaal moment. Jij
past in deze tijd!
Je bent gemaakt voor een permanent doel.
Wat je ook hebt meegemaakt in je leven of wat je ook gedaan
hebt, jouw doel is onveranderlijk. Je verleden, je zonden, je
omstandigheden, je successen, je tegenslagen kunnen jouw doel niet
veranderen.
Je komt alleen tot je doel in de juiste omgeving.
De situatie waarin je leeft en werkt kan vol met duisternis zijn. God
heeft jou gemaakt om in die duisternis een licht te zijn. Niet om een
licht in het licht te zijn, ook al vinden we dat vaak comfortabeler. Je
bent gemaakt om juist in de wereld om je heen een verschil te maken
met jouw unieke persoonlijkheid.
Je schittert alleen, als je leeft waarvoor je bent gemaakt.
Als je iets gebruikt voor een doel, waarvoor het niet gemaakt is, gaat
het kapot. Datzelfde geldt voor ons. Probeer niet iemand te zijn of
te worden wat je niet bent. Je gaat alleen floreren en schitteren als
je leeft voor het doel, waarvoor de Vader je heeft gemaakt. Het is
zonde als jij het doel mist, waarvoor je geboren bent. Zonde ís het
missen van je doel. Het afwijzen en daardoor missen van het eeuwige
leven, het grootste doel waarvoor jij gemaakt bent, is zonde. Je
bent gemaakt om eeuwig te leven. Sta daarom op in het unieke en
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DAG 5

speciale doel waarvoor jij gemaakt bent!

Jij bent uniek,
niemand is precies zoals jij.

0026

Vraag God wat jouw doel is en schrijf dat op.
Schrijf vervolgens op wat jouw doelen zijn voor komend jaar.

0027

TITEL

JOUW DESIGN BEPAALT HET DOEL VAN JE LEVEN

Jouw design
bepaalt het doel
van je leven
“U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop
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.”
Mattheüs 5:14-16 (HSV)
Wij zijn gemaakt om een licht te zijn.
Jouw licht trekt mensen aan en laat daar doorheen God de Vader zien.
En jouw licht wordt zichtbaar wanneer jij in je kracht gaat staan. Jouw
passie wordt herkend, omdat je ‘oplicht’ als je erover praat. Dus: wat
is jouw kracht? Waar krijg jij energie van? Dat is het design wat bij jou
past en jouw design bepaalt jouw doel. Vaak is het moeilijk om ons
eigen doel te herkennen. Dan hebben we een ander nodig om ons te
helpen het te zien.

SPREKER

PETER PAAUWE

Misschien ervaar jij een bepaalde roeping, maar je vraagt je af hoe.
Je vindt jezelf ‘te oud’, ‘te jong’, ‘te onervaren’, ‘te wat-dan-ook’, of
je kunt de roeping niet plaatsen in de context waar je op dit moment
bent. Dan is het belangrijk te weten wat God zegt en niet zelf iets
anders te zeggen. God belooft: jij kunt datgene doen, waarvoor ik je
geroepen heb, “omdat ik je bijsta” (Richteren 6:16 NBV). Wees niet

DATUM

21.06.2020

bang voor kleindenkers, voor kritische denkers of voor jezelf, maar kijk
in de spiegel van Jezus Christus. Als je Hem ziet, word je zoals God je
werkelijk bedoeld heeft.

0028

Jouw design bepaalt je potentieel.
Zoals een zaadje op zichzelf klein en onbetekenend lijkt,
kan die in de juiste grond en in de juiste omstandigheden
uitgroeien tot een enorme boom. Kijk daarom nooit naar
mensen zoals ze nú zijn, maar zie waar ze kunnen zijn. Kijk naar
hun potentie. Wees een coach voor anderen, zoals de Heilige
Geest dat is voor ons: Iemand die terzijde komt, bemoedigt
en het beste in de ander naar boven haalt. In Richteren 6:12-16
lezen we hoe God Gideon aanspreekt naar zijn potentie met
“dappere krijgsman”. Maar Gideon was niet zomaar overtuigd
van wat God zag. En ook toen hij Gods woorden aannam dat hij
in potentie een dappere strijder was, vroeg het moed om het
ook te worden. Elke roeping, elk doel vraagt op een bepaald
moment moed en kracht. Maar ook daar zorgt God voor.
Zodra je doel duidelijker wordt, is de uitdaging om de
timing van God te volgen.
Waar jouw doel permanent is, is jouw design voor een
bepaalde tijd. Jona is een voorbeeld van iemand die bewust
voor zijn roeping wegliep. In plaats van Ninevé op te roepen tot
bekering, stapte hij bewust in een andere boot. Het vroeg een
storm en drie dagen in een vis om Jona tot inkeer te brengen.
Zit jij in een storm en weet je niet wat je moet doen? Of weet
je dat wel, maar roept dat juist weerstand op? Ook voor jou
geldt dan dat God zich graag laat vinden in momenten van
afzondering: zonder wifi, soms zonder eten, zonder enige
wanneer Hij iets laat zien, vul dan niet zelf het ‘hoe of wanneer’
in, maar laat Hem het hele plaatje schetsen. Zijn weg is altijd
de beste weg. Daarmee ben je nooit te vroeg, nooit te laat en
schiet je nooit tekort. Jouw Vader kent jouw design als geen
ander en weet het juiste moment voor jou om te ‘shinen’.

0029
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afleiding, alleen jij en God, waar Hij tot je wil spreken. En

Wat is jouw kracht? Waar krijg jij energie van?

Is er iets wat je herkent als jouw roeping?

Welke stappen kun je zetten om dat verder te ontwikkelen?

0030
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Jouw design bepaalt het doel van je leven Jouw design bep
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Jouw design bepaalt het doel van je leven Jouw design bepa

TITEL

GODS DOEL ÉN JOUW DROOM

Gods doel
en jouw
droom
Hoe weet je wat Gods doel is voor je leven
en hoe verhoudt zich dat tot jouw droom?
Veel mensen hebben een beeld bij ‘Gods
doel’ alsof dat altijd iets te maken heeft met
zending, evangelisatie of een ander nobelklinkend doel. Maar wat als je ervan droomt
om veel geld te verdienen, loodgieter te
worden of in de entertainmentwereld te
werken? Dan is het belangrijk te weten dat
het niet gaat om Gods doel óf jouw droom,
maar om Gods doel én jouw droom! Die gaan
hand in hand! Maar hoe?
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De basis daarvoor ligt in het authentiek zijn: stop met doen en begin met
zijn. Wie ben jij echt? Je leuke kanten, je imperfecties... Wanneer jij vrede
hebt met wie je bent, ontdek je hoe jij in je element komt en hoe je aan je
doel kunt beantwoorden. En iets wat aan zijn doel beantwoordt, straalt
heerlijkheid uit. In de bijbel lezen we over Mozes, hoe Hij God ontmoette
in Zijn glorie, in Zijn element: als de IK BEN DIE IK BEN. Als de Persoon
die liefde, barmhartigheid, genade, vergeving, trouw is. Na die ontmoeting
met God, de authentieke IK BEN, straalde die heerlijkheid automatisch van
Mozes af.
Naast authentiek zijn is het belangrijk om jouw waarde te kennen. Jij bent
een wonder, mét een handleiding. Psalm 139:1-18 beschrijft hoe God elk
detail van ons kent en toch van ons houdt. Dat laat zien hoe waardevol we
voor Hem zijn. Daarom eer je Hem, wanneer je jezelf die waarde ook toekent
en dankbaar bent voor wie je bent. Het stelt je in staat om waarde door
te geven aan anderen. Je zet anderen in hun kracht door hun waarde te
erkennen, te bevestigen en als waardevol te behandelen.
Hoe Gods doel en jouw droom nog meer hand in hand gaan, heeft te maken
met jouw investering. Wanneer je je droom in Hem investeert, verheerlijkt
jouw droom God. Een mooi voorbeeld hiervan is Hanna, die geen kinderen
kon krijgen (1 Samuël 1:10-11). Jarenlang stortte ze haar hart uit voor God en
in haar verlangen geeft ze haar droom terug aan God. Vervolgens raakt ze
zwanger en Samuël, later één van de bekendste profeten van Israël, wordt
geboren. Soms kan het aan de buitenkant lijken dat een succesvol iemand
‘geluk’ heeft gehad. Maar niets is minder waar. Het vraagt moed om op een
God-gegeven moment te doen wat nodig is. David en Saul, allebei gezalfd
door God, kregen allebei een God-gegeven moment om moed te tonen in
de confrontatie met de reus Goliath. Maar waar Saul zich liet intimideren,
pakte David het moment en bracht hij een doorbraak, zowel voor zichzelf
als voor het hele volk.
Jouw droom gaat in vervulling als je je God-gegeven talent en
moment. Daarbij vervul je Gods doel voor jouw leven als je je succes
investeert in Gods doel. Zo gaan Gods doel en jouw droom altijd hand in
hand.
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persoonlijkheid inzet door moed te tonen op een door God-gegeven

“HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij. Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.
Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.
Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – dan is de nacht een licht om mij heen.
Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht. Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk
gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.
Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.
Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.
Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.
Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.”

Psalm 139:1-18, HSV

0034

Wie ben jij echt, als niemand kijkt?

Wat vind je leuk aan jezelf?

Welke imperfecties zie je?

Bespreek deze met God en dank Hem voor hoe Hij je heeft gemaakt.

Welke dromen heb jij?

Wat wil je daarmee?

Op welke manier kun/wil jij met jouw droom investeren in Gods droom?
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TITEL

HET SEIZOEN VOOR JOUW DROOM

Het seizoen voor
jouw droom
Voor alles is een seizoen: een tijd die ergens voor apart is gezet. Ook wij
zijn op de juiste tijd in de tijd die God heeft geschapen. De bijbel staat vol
met voorbeelden hoe iets op de bestemde tijd gebeurde en zo is het niet
toevallig dat jij in deze tijd leeft. Als je bedenkt dat God, de Schepper van de
tijd, Zelf buiten de tijd staat, is het extra bijzonder dat Jezus, Die er al was
voordat tijd bestond, kwam op de juiste tijd in de juiste tijd. De complexe, en
tegelijkertijd eenvoudig toepasbare manier waarop tijd en seizoenen in elkaar
zitten, laat de perfectie en wijsheid van een grote Schepper zien. Wij bekijken
alles binnen de tijd, dus in onze beleving is alles tijdelijk. Maar vanuit Gods
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perspectief is tijd slechts een onderbreking van de eeuwigheid.
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Er zullen momenten zijn in je leven dat je tijdelijk onzichtbaar
bent. Dan kan het voelen alsof je niet schittert en dat je geen
functie hebt. Maar net zoals de maan en de sterren hun functie
niet verliezen, maar alleen te zien zijn dankzij de zon, zo schitter
jij altijd, ook als je tijdelijk onzichtbaar bent. Ieders functie is
verschillend en jouw functie is er dankzij de functie van een ander.
Omstandigheden zijn altijd tijdelijk. Seizoenen zijn altijd tijdelijk.
Ze komen en ze gaan. Maar ze kunnen nooit jouw doel veranderen
of het seizoen waarvoor jij bent gemaakt. Wel heeft ieder seizoen
zijn functie en is het belangrijk om die functie te erkennen. Er
zijn seizoenen die we graag zouden versnellen of zelfs willen
overslaan. Maar wanneer je een seizoen niet zijn werk laat doen,
mis je iets belangrijks. Want ieder seizoen is bedoeld om je klaar
te maken voor het volgende. Vertrouw daarom op Degene die bij
je is in elk seizoen.
Het vinden van jouw bestemde tijd is een proces van vallen en
opstaan. Daarbij is God nooit verrast in ons leerproces of door
onze keuzes. Hij kent ons en ook als we onhandige keuzes maken,
laat Hij dat meewerken ten goede. Dat wil niet zeggen dat er
nooit consequenties zijn. Toen Abraham en Sara, in hun seizoen
van wachten op een beloofde zoon, die belofte zelf probeerden
uit te werken, leidde dat tot spanningen in het gezin. Maar God
deed wat Hij had beloofd en gaf hen alsnog hun zoon, Izaäk. God
deed dat niet ten koste van Ismaël, want ook hij werd gezegend.
Nu leven we in de tijd na Jezus Christus. Het feit dat de bestemde
tijd van Jezus vóór ons seizoen was, is heel bewust. Het is een
garantie voor ons dat wij geen fouten meer kunnen maken die ons
buiten Zijn liefde plaatsen. Daarmee is er helemaal niets meer wat
ons kan scheiden van Zijn liefde (Romeinen 5:6-8, 8:31-39). Hoe
geweldig is dat?!
Dus: wat is Gods seizoen voor jou? Dat is nu! Je leeft altijd in Gods
dat je een wijs hart ontwikkelt (Psalm 90:12). Op die manier weet
je niet alleen wát je moet doen, maar ook wanneer en hoe je dat
moet doen.
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seizoen. Waar het nu om gaat, is te leren zó je dagen te tellen,

‘Ieder geweldig design
begint met een
nog beter verhaal.’
In wat voor seizoen zit jij nu?

Wat denk je dat dit seizoen van jou vraagt?

Bespreek dit met God en vraag Hem te openbaren wat Hij wil dat je ontdekt in dit seizoen.
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“Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.”
Prediker 3:1-5 (NBV)
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HET PRIJSKAARTJE VAN JOUW DROOM

Het prijskaartje
van jouw droom
Een droom is geweldig. Het geeft energie en
een doel. Maar elke persoonlijke droom heeft
ook een persoonlijke prijs. Als jij gaat bewegen
richting je droom, zullen mensen je niet altijd
begrijpen, misschien zelfs veroordelen om wat je
doet. Wat als je droom vrienden gaat kosten? Als
je levensstandaard anders wordt? Ben je bereid

PETER PAAUWE

SPREKER

02.08.2020

DATUM

om de prijs van jouw droom te betalen? Dit soort
vragen gaan we liever uit de weg. Maar wanneer
je dat doet, vermijd je ook je droom zelf. Ben
je niet bereid een prijs te betalen, dan is jouw
droom slechts een wens.
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Een wens is een luchtkasteel, die kost je niets. Een droom is ook gratis,
maar de weg ernaar toe kost iets. Waarom zou je die prijs willen betalen?
Dat zit ‘m in het verschil. Een droom gaat over een betere wereld. Met
een droom maak je verschil voor de wereld om je heen en het maakt
jouw leven zinvol en gelukkig. Als je kijkt naar een succesvol bedrijf,
een succesvolle kerk, een succesvol huwelijk, wat roept dat dan bij je
op? Inspireert het je of roept het jaloezie bij je op? Check dan iemands
verhaal erachter, want vaak is er een prijs betaald. Wees niet degene die
wél het succes wil, zonder dat je bereid bent de prijs te betalen, want dan
streef je een luchtkasteel na.
Wat kenmerkend is voor een droom, is dat die altijd buiten je
comfortzone ligt. Een comfortzone is in feite een gevangenis met
open deuren, waarbij onze eigen overtuigingen ons tegenhouden om
eruit te komen: “ik wacht tot het juiste moment”, “ik kan het niet”, “ik
moet helemaal niks”, “als ik eerst maar...”. Maar het enige wat deze
overtuigingen doen, is jou van je vrijheid beroven. Kom daarom uit die
overlevingsstand en stap uit je comfortzone.
Bereken daarbij wel van tevoren de kosten (Lukas 14:27-35) en houd er
rekening mee dat de prijs altijd hoger uitvalt dan je verwacht. Neem in de
berekening van jouw droom ook deze principes mee:
• Betaal nooit met jouw waarde of integriteit voor je droom;
• Omring je met mensen die geloven in jouw droom en stop relaties met
mensen in je leven die daar niet in geloven.
Zodra je je berekening hebt gemaakt, kun je op weg achter Jezus aan en
jouw droom gaan vervullen. Begin door een stap buiten je comfortzone
te zetten en blijf doorlopen, stap voor stap. Kun je op een gegeven
moment geen stap meer zetten, omdat de prijs te hoog is? Zet dan toch
nog een stap. Stel dat wij dit allemaal zouden doen? Dan zullen wij echt
glans brengt aan de wereld!
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het ‘zout der aarde’ zijn, dat niet alleen bederf weert, maar ook smaak en

Het vraagt
moed om
op een Godgegeven
moment te
doen wat
nodig is.

0044

Twee dagen geleden heb je stilgestaan bij wat je droom is. Als je daar
naar kijkt, hoe ziet dan je berekening eruit? Wat mag het kosten?

Herken je bij jezelf een innerlijke overtuiging die jou tegenhoudt om nu
uit je comfortzone te komen?
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DANKBAARHEID, EEN STAAT VAN KRACHT

Dankbaarheid,
een staat van kracht
“En alles wat u doet met woorden of met daden,
doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus,
terwijl u God en de Vader dankt door Hem.”
Kolossenzen 3:17 (HSV)
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Je leven bestaat uit een aaneenschakeling van gewoonten die
al vanaf jongs af aan in ons leven geprogrammeerd zijn. Goede
en slechte gewoonten. Ze zitten zo diep in ons hart verankerd,
dat het soms lastig is om iets veranderd te zien in ons leven.
Een slechte gewoonte omdraaien in een goede gewoonte. Een
eigenschap in ons karakter wat we veranderd willen zien. Toch
geeft de bijbel ons sleutels voor een krachtig en overwinnend
leven. Eén van die sleutels is: dankbaarheid.
Leven in een staat van kracht, is leven in een staat van
dankbaarheid. En leven in een staat van dankbaarheid is de
sleutel voor een leven in Gods tegenwoordigheid. Willen we
leven in verbinding met God? Leef dan een leven van constante
dankbaarheid.
Dankbaarheid komt niet doordat we alles hebben of pas als alle
omstandigheden goed zijn. Als dat het geval zou zijn, zou onze
staat van kracht overgeleverd zijn aan alles wat van buiten op
ons afkomt. Dankbaarheid is bedenken wat God ziet en daarover
mediteren. Hoe meer we mediteren op Gods waarheid en die voor
ons zien, hoe meer we kunnen leven in dankbaarheid.
Inmiddels heeft de wetenschap ook uitgevonden wat de bijbel al
jaren beschrijft: dankbaarheid produceert geluk en tevredenheid
in ons leven. Gebruik dus de komende dagen om elke dag 5
punten van dankbaarheid op te schrijven. Want wanneer je gaat
leven als een dankbaar mens, zul je de wereld om je heen zien
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veranderen, omdat jij anders naar de wereld begint te kijken.
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DE ANDER HELPEN, EEN STAAT VAN DOORBREKEN

De ander helpen,
een staat van doorbreken
“Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf
nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen, je
duisternis wordt als het licht van het middaguur.”
Jesaja 58:10 (NBV)
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In de geschiedenis van Jozua lezen we hoe God hem bevestigt in zijn rol
als nieuwe leider van het volk Israël. Hij verzekert Jozua dat Hij in iedere
situatie met hem zal zijn en roept Jozua op zijn hart te bewaken en Gods
Woord dag en nacht te overdenken. Wanneer je dat doet, zakt het Woord
van het hoofd (kennis) naar het hart (openbaring en wijsheid).
Hoe dit proces precies werkt, legt Jezus later uit aan de hand van de
gelijkenis van het zaad in Markus 4:3-20. In deze gelijkenis is het zaad
het Woord van God. Wanneer het Woord als zaad landt in de grond,
in het hart, en daar de gelegenheid krijgt om te wortelen, brengt het
gezondheid op alle terreinen van je leven.
Behalve Gods Woord zal ook ander zaad gezaaid worden: zorgen,
hebzucht en andere invloeden. En zoals elk zaad zal ook dát zaad gaan
ontkiemen. Houd daarom je hart zacht en check welk zaad gezaaid is.
Verwijder het onkruid en mediteer op het Woord van God. Mediteren is
stilstaan en tijd nemen om de betekenis ervan te laten doordringen, zodat
het de gelegenheid krijgt om te wortelen én te ontkiemen. Daarmee ga je
de geestelijke dimensie in en zie je dingen vanuit Gods perspectief.
Soms kan het moeilijk zijn om stil te staan en God te horen, bijvoorbeeld
als je in een situatie zit die zo overweldigend is dat je niet weet wat
je moet doen, laat staan hoe. Dan is het als wandelen in de mist: zet
dan één stap en met elke stap zie je weer een klein stukje meer van
de weg voor je. Juist als je zelf in nood bent en ervoor kiest om op dat
moment een ander te helpen, zul je merken dat daarin de sleutel ligt tot
je doorbraak. Toen David na een oorlogssituatie terugkwam in Ziklag,
trof hij daar een ‘hel’ aan: alles was in de as gelegd en alle vrouwen en
kinderen waren weggevoerd. Alsof dat niet erg genoeg was, keerden alle
mannen zich tegen David, die hem uit verbittering zelfs wilden doden.
David voelde zich overweldigd, máár... hij sterkte zich in de Here zijn God
(1 Samuël 30:6). Na zijn momenten met God wist hij wat hij moest doen
en hij zette met 600 mannen de achtervolging in op de bende die de
verwoesting had aangebracht. Onderweg kwamen ze een Egyptenaar
tegen die in nood was. Dat kwam natuurlijk niet goed uit. David en zijn
mannen hadden immers maar één ding voor ogen: de bende veroveren
te stoppen en deze man te helpen, niet wetende dat deze man hen
daarna bij hun vrouwen en kinderen kon brengen en zo de sleutel werd
tot hun doorbraak (1 Samuël 30:1-20). Onderschat daarom nooit wat er
verborgen ligt in het helpen van een ander, ook als het ongelegen komt.
Want als je de ander helpt met wat je zelf nodig hebt, zou dat zomaar de
sleutel tot je doorbraak kunnen zijn.
0051

DAG 11

en hun vrouwen en kinderen terughalen! Toch koos David ervoor om

Waarin wil jij graag een doorbraak zien? Leg dit bij God neer en vraag Hem jou te
laten zien wat Hij wil dat je ziet.

Is er iemand in jouw omgeving die jouw hulp kan gebruiken?

Wat kun jij die ander geven, wat je zelf graag zou willen in die situatie?
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TITEL

EEN STAAT VAN BERGEN VERZETTEN

Gebed van geloof,
een staat van bergen
verzetten
Wanneer je Jezus in je leven toelaat, is je leven nooit
saai. Bij Hem zijn er geen grenzen in wat er mogelijk is
en hoeveel Hij kan en wil geven. Dat wil niet zeggen dat
het leven altijd vlekkeloos loopt of dat Zijn hand op ons
leven altijd even zichtbaar of voelbaar is. Omstandigheden
kunnen nog steeds als bergen op ons afkomen, waardoor
we misschien niet weten hoe we verder moeten. Maar voor
iedere situatie geeft Jezus ons een bijzonder perspectief.
In Mattheüs 17:20 zegt Hij dat het gebed van geloof

PETER PAAUWE

SPREKER

22.03.2020

DATUM

bergen kan verzetten. Dat is nogal wat. Hoe dan? En wat
is het gebed van geloof?

0054

Het gebed van geloof betekent niet dat we God vragen om op andere
gedachten te komen, want gebed verandert God niet. Het gebed van
geloof brengt jou in een staat van geloof. En geloof komt vanuit je hart.
Maar voordat het daar komt, begint geloof bij je hoofd, je denken.
Romeinen 10:17 (HSV) zegt het zo:

“het geloof komt uit het gehoor en het gehoor door het
Woord van God”.
Elke gedachte waar je op mediteert, bewust of onbewust, stuurt je hart
aan. Dus: wat komt er uit jouw hart? Is dat geloof? Stress? Blijdschap?
Angst?
Jouw geloof en je gevoel zullen soms met elkaar in gevecht zijn en
wanneer je daar niet uitkomt, blijf je zitten met een dubbelhartig hart, die
steeds heen en weer gaat. Maar God wil méér voor ons. Dat kan alleen
wanneer ons geloof groter wordt dan ons gevoel. En ons geloof wordt
groter, wanneer we onze gedachten steeds opnieuw in lijn brengen met
het Woord van God.
Het Woord van God laat je zien hoe je naar je omstandigheden kunt
kijken vanuit Wie God is: Hij is vóór je. Hij zit op jou te wachten met een
volmaakte, onvoorwaardelijke liefde. Wanneer je Hem zoekt, staat Hij al
klaar om je te ontmoeten. Hij wil je zo graag deelgenoot maken van een
geestelijke dimensie, die niet gebonden is aan onze wereld. Wanneer je
dingen bekijkt vanuit die dimensie, is het gebed van geloof het enige er
uit je mond zal komen.
Het gebed van geloof is kort en krachtig en kan zelfs natuurwetten
overstijgen. De bijbel staat vol met voorbeelden van zulke gebeden:
‘Zon, sta stil’ (Jozua 10:12), ‘Stop met regenen’ (1 Koningen 17:1), ‘Sta op’
Wat hierbij steeds opvalt, is dat er niet aan God wordt gevraagd of Hij
dat wil doen. Nee, deze gebeden worden vol geloof uitgesproken tegen
de ‘berg’ en vervolgens gebeurt het zoals het is uitgesproken. Vandaag
geldt voor ons exact hetzelfde: ook wij hebben Zijn autoriteit gekregen
om vanuit een staat van geloof zélf te spreken tegen de berg en precies
te zeggen wat we willen dat die berg gaat doen. En dan belooft God dat
het zal gebeuren naar ons geloof (Mattheüs 9:29, 15:28).

0055

DAG 12

(Johannes 5:8), ‘Wees stil’ (Marcus 4:39), ‘Wees gezond’ (Mattheüs 8:3).

Is er een ‘berg’
in jouw leven?
Wacht niet langer en spreek tegen de berg.
Noem de berg bij naam en vertel de berg wat ‘ie moet doen.
Focus je daarbij niet op de berg zelf of op ‘jouw’ geloof, maar houd je
focus op wie Jezus Christus is. Híj heeft deze berg al overwonnen en
jij bent in Hem.
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HOUD JE ROEPING VOOR OGEN, EEN STAAT VAN STANDHOUDEN

Houd je roeping
voor ogen,
een staat van
standhouden
Houd altijd voor ogen waar God je voor geroepen heeft.
Hij heeft je niet geroepen voor de woestijn en niet om slaaf te
zijn, maar God heeft een land beloofd vol overvloed en goede
gaven. Maar er is geen beloofd land zonder gevecht.
We leven in een bijzondere tijd. Alles wordt geschud. Daarbij
kun je ontworteld raken, maar het is ook een kans om te
shiften (verschuiven), door juist steviger in de grond te gaan
staan en elk dood hout te laten wegwaaien. Deze tijd vraagt
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een shift in geloof: van een Mozes-type geloof naar een Jozuatype geloof. Wat houdt dit in?
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In het Oude Testament lezen we hoe Mozes het volk
uit Egypte leidde door de woestijn op weg naar het
beloofde land. Mozes is het beeld van de wet. Hoewel
het volk bevrijd was van hun slavernij in Egypte,
bleef men een slavenmentaliteit houden. Het volk
geloofde ten diepste niet in de goedheid van God,
maar in een straffende God, van wie ze van alles
móesten. Zodra ze bij het beloofde land kwamen
om die te verkennen, werd de haalbaarheid van
Gods beloften in twijfel getrokken en overheerste
hun ‘sprinkhanenidentiteit’ (Numeri 13). Uit frustratie
richting het volk heeft Mozes zijn staf, zijn autoriteit,
soms anders gebruikt dan God hem had gevraagd,
waardoor hij de belofte van het beloofde land niet in
vervulling zag gaan.
Mozes’ opvolger Jozua daarentegen is het beeld
van Jezus. Hij leidde vanuit een staat van kracht,
van moed en rust, zelfs temidden van storm en
tegenstand. Na zoveel jaren in de woestijn was
hij nog steeds even fit, moedig en vol geloof.
Onder zijn leiding ontstond bij het volk een
vrijwillige gehoorzaamheid. Jozua zocht steeds de
aanwezigheid van God en gelóófde Gods beloften.
Hij verdreef volken uit het beloofde land, die symbool
staan voor de machten van de duisternis, die altijd
zullen proberen het terrein te bezetten wat God aan

0059

DAG 13

jou heeft beloofd.

In Filippenzen 3:14 roept Paulus ons op om te vergeten wat achter ons
is (tijdperk van het Mozes-type geloof) en ons uit te strekken naar de
roeping van Jezus (het Jozua-type geloof) om zo te kunnen standhouden.
Laat je daarbij niet intimideren. De werkelijke strijd vindt plaats in
de geestelijke dimensie, in de onzichtbare wereld. En een strijd in de
geestelijke dimensie vraagt om een geestelijke wapenrusting. In Efeze
6:14-18 (HSV) lezen we hoe die eruit ziet:
“uw middel omgord met de waarheid”
- Jezus is de Waarheid, omgord je met Hem. Wat je ook goed of fout doet,
Hij laat je nooit in de steek.
“bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid”
- Weet wie je bent in Hem.
“de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede”
- Weet dat Gods vrede altijd met je is. Hij wil dat het goed met je gaat.
“Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige
pijlen van de boze zult kunnen uitblussen”
- Spreek je geloof uit als Jozua en vertrouw op Gods beloften.
“neem de helm van de zaligheid”
- Wees blij en dankbaar; daarin ligt jouw kracht (Nehemia 8:11b)!
“neem het zwaard van de Geest”
- Gods Woord en worship zijn effectieve wapens in de geestelijke
dimensie.
Bidt daarnaast “bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking...in
de Geest” en wees daarin “waakzaam...met alle volharding en smeking
voor alle heiligen.”
- Gebruik elke gelegenheid om te bidden in de Geest.

0060

Herken je bij jezelf elementen van het Mozes-type geloof?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je gaat leven in het Jozua-type geloof?

Waarin zie je dat God jou ‘terrein’ beloofd heeft, maar wat je nog niet hebt ingenomen?

Ik ben vandaag dankbaar voor
1.
2.
3.
4.
5.
0061

TITEL

BIDDEN IN DE GEEST, EEN STAAT VAN OPENBARING

Bidden in de Geest:
een staat van
openbaring
“...terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en
smeking bidt in de Geest en
daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking
voor alle heiligen.”
Efeze 6:18 (HSV)

We zijn in een voortdurende geestelijke oorlog, waarin de vijand ons
probeert te misleiden. Op meerdere plekken in de bijbel worden we
daarom opgeroepen om waakzaam te zijn. Net als in een gewone
oorlog is het cruciaal om contact te hebben met je bevelhebber om
te weten hoe de actuele situatie is en te weten wat je moet doen.
Een krachtige en belangrijke tool die God aan iedere gelovige ter
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beschikking heeft gesteld, is het bidden in de Geest. Een geheimtaal
die alleen door God en onze geest verstaan kan worden en niet
door de vijand. Een morsecode, waarmee we versleutelde geheimen
kunnen ontvangen, die we vervolgens in de natuurlijke wereld met
ons verstand kunnen spreken en gebruiken.
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“Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand
blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar
ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen,
maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen.”
1 Korinthe 14:14-15 (HSV)

Paulus sprak meer dan wie dan ook in de Geest (1 Korinthe 14:18).
God openbaarde aan Paulus een diep inzicht in de geheimenissen
van het koninkrijk en het evangelie. Paulus ontving die
geheimenissen en inzichten niet alleen voor zichzelf, hij gaf
ze vervolgens ook door in zijn brieven en onderwijs in de
gemeenten. Daarom roept Paulus op om bij elke gelegenheid
in de Geest te bidden. Hij is zich als geen ander bewust van
de kracht en de openbaring die het bidden in de Geest met
zich meebrengt. God wil ook jou gebruiken als een kanaal van
openbaring.
Hoe ontdek je wat die versleutelde geheimen zijn?
Vaak werkt het zo dat, als je bidt in de Geest, God je één woord,
één beeld of één indruk geeft. Kom daar vervolgens mee in
beweging, zonder het complete plaatje altijd te weten. Net als
Petrus, die slechts één woord van Jezus kreeg om uit de boot
de stappen: ‘Kom’. Hij kreeg geen instructies wáár hij dat precies
moest doen en hóe hij het moest doen, maar hij ging letterlijk
stappen zetten op dat ene woord. Vandaag zegt Jezus ook tegen
van openbaring.
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DAG 14

jou: ‘Kom’. Sta op en stap uit. Bid in de Geest en wees een kanaal

Neem tijd om
in de Geest te
bidden.
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Als God je iets openbaart:
welke stap je kun jij zetten om daarmee een kanaal te zijn voor anderen?

Heb je nog nooit eerder gebeden in de Geest? Vraag dan de Heilige Geest om je erbij te
helpen. Ken je iemand in je omgeving die hier ervaring mee heeft, sta dan op en stap
uit door hem of haar of om hulp te vragen. Deze gave is té mooi om te laten liggen.

Ik ben vandaag dankbaar voor
1.
2.
3.
4.
5.
0065

you
made
it.
Je bent aan het einde gekomen van deze periode van Bidden & Vasten. Geweldig dat je hebt
meegedaan! Aan het begin van dit Journal heb je opgeschreven welke vragen je beantwoord
wilde zien en welke doelen je had voor deze periode. Beantwoord nu hieronder de volgende
vragen voor jezelf.
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ADE IT YOU
M
A

Wat was voor jou de highlight tijdens Bidden & Vasten?

Welke antwoorden of openbaringen heb je gekregen?

Heb je besluiten genomen deze periode? Welke?
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