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NOW IS
THE TIME

De bijbel zegt in Efeze dat, toen Jezus Zijn taak op aarde had volbracht en
Hij opvoer naar de hemel, Hij gaven gaf aan de mensen. Jezus heeft zijn taak
volbracht en draagt het werk over aan ons. Nu is het onze tijd. Nu is het jouw tijd!
Jezus kan alleen door jou en en mij heen werken. Zonder ons kan hij niets doen en
wij kunnen zonder Hem niets doen!

Inmiddels is het een vaste gewoonte om ieder jaar met Bidden & Vasten een gave

God heeft ons gekozen juist in een tijd als deze, een tijd van ziekte, verdeeldheid

journal te hebben. Wij zijn blij dat je er weer één in je handen hebt en dat je mee

en verwarring, om juist nu als een licht te schijnen in een duistere wereld.

gaat doen met ons jaarlijks weekend van bidden en vasten. Het is de beste en
krachtigste start van het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Het is nu de tijd dat we als zonen en dochters opstaan om in de volheid te
wandelen die Hij voor ons heeft. Het is nu de tijd om Zijn licht te laten schijnen. Het

Ieder jaar opnieuw ervaren we, dat als we tijd apart zetten om God te zoeken, we

is nu de tijd om liefde te laten zien. Het is nu de tijd om vrede te stichten.

Hem vinden. In Zijn nabijheid worden we veranderd, vernieuwd en verfrist. Onze
gedachten, gevoelens en ons hart komen op één lijn met die van onze Hemelse

Laten we geworteld en gegrond zijn in de liefde van Christus als volwassen zonen

Vader, zodat wij als zonen en dochters Hem kunnen vertegenwoordigen in deze

en dochters van God. Word niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van

wereld in het nieuwe jaar.

leer en meningen van mensen die de wereld verdeeld in kampen. Maar houd vast
aan de liefde en de eenheid van Jezus. Zo zal de wereld weten dat Jezus in ons

Dit journal gaat je helpen om de tijd van Bidden & Vasten eﬀectief te besteden.

midden is.

Door tijd met God in het Woord gaan we horen wat God door ons en in ons wil
doen in dit nieuwe seizoen.

Jezus’ tegenwoordigheid is in ons. Zijn glorie en Zijn heerlijkheid zullen gezien
worden en zullen levens van de mensen om ons heen aanraken, vernieuwen en

Afgelopen jaar gaf God ons de profetische woorden “Sta op en pak het opnieuw

veranderen.

op”. Het feit dat je dit nu leest, betekent dat je opgestaan bent en het vastgepakt
hebt.

Jij bent Zijn schepping, jij bent Gods meesterwerk, jij bent rechtvaardig, jij bent
gered, jij bent sterk en moedig. Jouw bestemming, jouw roeping en jouw doel is

Vandaag lijkt de wereld in de grip te zijn van ziekte en verdeeldheid. Maar wat

om de Koning der koningen te vertegenwoordigen op deze aarde.

er ook in de wereld om ons heen gebeurt, richt je ogen alleen op Jezus! Hij is de
Voleinder van ons geloof en Hij zorgt ervoor dat wij de overwinning behalen.

NOW IS YOUR TIME.

De profetische woorden die God op ons hart legt voor 2022 zijn:

We wensen je een gezegende tijd toe.

NOW IS THE TIME. Nu is het de tijd.

In 2 korinthe 6:2 zegt God:
“In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de
dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van
het welbehagen, zie nu is het de dag van het heil”. (HSV)

Peter en Ilona Paauwe

VOORBEREIDING

Dit Journal is bedoeld om je te helpen zo eﬀectief mogelijk mee te kunnen doen
tijdens de periode van Bidden & Vasten. Hieronder leggen we kort iets uit over
vasten en willen we je helpen deze periode voorbereid te beginnen.
Wat is bidden en 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. Dat betekent dat je jezelf
onthoudt van dingen die je focus op jezelf en de wereld versterken (vasten) en
je je focus bewust richt op wat je contact met God versterkt (bidden, Woord,
worship).
Dit principe van bidden en vasten hangt samen met hoe we als mensen zijn
gemaakt:
1. lichaam, die ons connect met onszelf (honger, dorst, seksuele behoefte,
pijn); en
2. ziel, die ons connect met anderen (eigen wil, gedachten en emoties); en
3. 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 van onze geest (onze connectie met God). Daarmee
willen we afgestemd zijn op Gods Geest en Zijn stem en Zijn hart horen.

WELK
ANTWOORD
WIL JE
VAN GOD
HOREN?

METHODES

HOE KUN JIJ
MEEDOEN?
1. Stel een doel vast. Welke antwoorden/richting wil je van God horen?

3. Verwacht resultaten

God wil het beste voor je op elk gebied van je leven. Is er een situatie waarvoor

Bij het vasten gaat het niet om wat we onszelf onthouden, dus wat we in deze

je specifieke antwoorden of richting nodig hebt? Dat kan zijn op het gebied van

periode niet zoeken (niet eten, geen social media). Het gaat er vooral om

je relatie met God, je partner, je kinderen en/of je ouders, je vrienden, de kerk,

wat we wel zoeken: Gods hart en Zijn Woord. In Jesaja 58 wordt dit duidelijk

je gezondheid, je financiën, je werk of school... Schrijf op welke antwoorden/

uitgelegd. Daar gebruikt Jesaja in vers 8-9 drie keer het woordje ‘dan’, waarmee

richting jij in deze periode van Bidden & Vasten nodig hebt.

hij drie dingen aanduidt die we van God mogen verwachten als we vasten:

2.Besluit welke periode je wilt vasten en hoe.

Genezing & herstel:

Stel vast welke periode je gaat vasten. Dat kan een aaneengesloten periode zijn,

voor je lichaam, je ziel en je relaties.

of zet bepaalde dagen of weekenden apart om te vasten.
Gerechtigheid:
Vasten houdt in dat je je, gedurende de door jou vastgestelde periode, geheel of

(opnieuw) starten vanuit je rechtvaardige positie in Hem.

gedeeltelijk onthoudt van eten, drinken en/of media voor jouw persoonlijke en
ons gezamenlijke doel. Er zijn verschillende vormen van vasten:

Hulp:
God zal je antwoorden geven.

Volledig vasten:
helemaal geen eten met daarnaast alleen water, hooguit wat lichte verse sappen.

Klaar om te beginnen
We geloven dat je een bijzondere tijd met God tegemoet gaat en dat God jou

Selectief vasten:

specifieke dingen te zeggen heeft, zowel voor jou persoonlijk als voor ons als

bepaalde elementen weglaten, bijvoorbeeld geen vlees, geen tussendoortjes

kerk. Wanneer God jou iets laat zien wat (mogelijk) relevant is voor de kerk, deel

of geen koolhydraten. Een bekende vorm is het Daniël-vasten, waarbij je alleen

je openbaring dan met ons te delen via info@doorbrekers.nl. God spreekt tot

groenten, fruit, verse sap en water gebruikt.

ons allemaal en jouw mail kan nét datgene zijn wat een ander woord bevestigt.

Gedeeltelijk vasten:

Laten we genieten van deze bijzondere tijd met Hem.

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. Check voor tips eens bij anderen die ervaring
hebben met vasten.

WAT IS MIJN VISIE/VERLANGEN
VOOR DIT JAAR OP HET GEBIED VAN
gezin

relatie

vriendschappen

familie

kerk

persoonlijke dromen

werk/school

TIP: Heb je vorig jaar meegedaan met Bidden & Vasten? Pak dan eens je journal
van vorig jaar erbij en kijk wat je toen hebt opgeschreven. Wat zie je?

WELKE
DOORBRAAK
WIL IK ZIEN
DIT JAAR?

TITEL

GELOOF OVER ANGST

Onze God is een Vader, Die je wil helpen op jouw
bestemming te komen. Als je iets meemaakt,
een preek hoort of iemand je wil bemoedigen,
stel jezelf dan de vraag: “Heer, wat wilt U hier
doorheen zeggen?” Net als Samuël in 1 Samuël
3:10: ‘Spreek Heer, want ik luister’. Zet je hart
open om niet alleen te horen wat God zegt, maar
ook om te gehoorzamen. God wil niets liever dan

GELOOF
ÓVER
ANGST
“Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees

te laten zien Wie Hij is en wat Hij in en door jou
heen kan doen.
Daarbij kunnen er momenten zijn dat
je overvallen wordt door angst: door
omstandigheden, door wat anderen over je
denken of om iets te doen wat je nog nooit
hebt gedaan. Hoe overwin je dan die angst?
Niet door te vechten tegen die angst, want alle
aandacht die je daarop richt, maakt het alleen
maar groter. Nee, vecht voor de liefde! Neem tijd
om bij je hemelse Vader te zitten en Zijn liefde

niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken,

te ontvangen. Je zult zien dat veel problemen

Ik zal je helpen, je ondersteunen met Mijn

dan vanzelf op hun plek zullen vallen. Je focus is

onoverwinnelijke rechterhand.”

niet langer op wat jij moet doen, maar op wat Hij

Jesaja 41:10 (NBV)

tot je spreken. Spreek Zijn Woord, totdat het

al heeft gedaan. Lees Gods Woord en laat Hem
je eigen woorden worden. En handel naar Zijn

ILONA PAAUWE

SPREKER

31.01.2021

DATUM

DAG 1

Woord, waarmee je wandelt in geloof.

In de bijbel lezen we hoe het volk Israël op weg naar het beloofde land voor een
probleem kwam te staan. Het Egyptische leger kwam achter hen aan, naast hen
waren de bergen en vóór hen de Rode Zee. Menselijkerwijs een onmogelijke
situatie. Maar dan spreekt God:

“Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat
Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die

Vraag God wat Hij tegen je wil zeggen. Neem tijd om te luisteren en

u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De

schrijf het op.

Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn.”
Exodus 14:13-14, HSV
Hiermee geeft God vier sleutels voor een doorbraak, die ook voor ons gelden:
1. Wees niet bang

Is er iets waar jij bang voor bent of je druk over maakt?

Iets wat de vijand méér dan wat dan ook gebruikt om je tegen te houden, is angst.
Maar God geeft nooit een geest van angst! Die angst is een rechtstreekse aanval
van de vijand om je weg te houden van iets wat hij niet wil dat je hebt. Maar aan
de andere kant van die angst ligt de bestemming die God voor je heeft. Het gevoel
van angst kan er zijn, maar maak er geen vrienden mee. Ga ermee naar God en
spreek Zijn waarheid erover uit. Weet dat je niet vecht voor de overwinning, want
die is al behaald. Wij vechten vanuit een plaats van overwinning.
2. Houd stand
Standhouden is een actief besluit om niet van je plaats te wijken. Ga daarbij niet af
op je eigen inzichten, maar blijf staan in de zekerheid van Gods beloftes.
3. Wees oplettend en zie
Schrijf op wat je wilt zien. Zie het voor je als je bidt en bouw zo je geloof en
vertrouwen in God.
4. Wees stil
Stil zijn in geloof is niet makkelijk. We hebben gemakkelijk ergens een mening over.
Maar wees voorzichtig met je woorden (Spreuken 10:19). Zolang we zelf strijden,
doen we dat vanuit ongeloof en kan God niet voor ons strijden. Deze strijd win je
alleen op je knieën, waarbij je alles aan Hem overgeeft: aan de God van wonderen,
die ver boven elke situatie staat. Hij kan en wil je graag laten zien hoe groot, hoe
machtig en hoe goed Hij is, ook voor jou.

Hoe kun jij bovenstaande sleutels toepassen?

TITEL

van de Almachtige. Dat betekent dat we leven in het Koninkrijk van

DRIE
PERSOONLIJKE
PRIORITEITEN
“Het koninkrijk van God komt niet op
waarneembare wijze. En men zal niet zeggen:
Zie hier of zie daar, want, zie, het koninkrijk van
God is binnen in u.”
Lukas 17:20-21 (HSV)

God en heersen als koningen. Goede koningen leven met goede
prioriteiten. Goede koningen bouwen, breiden uit, vernieuwen,
drukken een stempel in de geschiedenis, laten een erfenis achter en
laten zich niet afleiden door de wereld om zich heen. Hoe kun jij zo
leven dat je een stempel zet op de eeuwigheid?
1.Vrucht voortbrengen
In Markus 1:14-15 (HSV) legt Jezus uit wat het evangelie inhoudt:
“het Koninkrijk van God is nabij gekomen, dus bekeer je en geloof
erin”. Het Koninkrijk van God is niet waarneembaar, maar het is
binnenin ons (Lukas 17:20-21). Jezus is Overwinnaar. Dat betekent
dat als Jezus in jou woont, jij een overwinnaar bent. Dat is de
vrucht van God in je leven, die tot uiting komt in liefde. Liefde
voor de Vader, voor medegelovigen, voor verloren medemensen,
voor heiligheid en voor gerechtigheid. Gods liefde is het kenmerk
van een kind van God. God wil dat we van daaruit veel vrucht
voortbrengen. Daarom zijn er momenten dat Hij ons snoeit, zodat
we nóg meer liefde kunnen laten zien. De Vader snoeit alleen dat

PETER PAAUWE

SPREKER

11.04.2021

DATUM

wat uit onszelf voortkomt, zodat we maximale vrucht kunnen
dragen door Gods Woord.

DAG 2

DRIE PERSOONLIJKE PRIORITEITEN

Als wij Jezus erkennen als onze Koning, zijn wij zonen en dochters

Wat betekent het voor jou dat het koninkrijk van God binnen in jou is?

2.Alles achterlaten
Bekering vraagt een radicale omkering. In Mattheüs 13:44-46
staan twee gelijkenissen hoe iemand alles verkoopt om die ene
waardevolle schat te kunnen kopen: Jezus. Niet ‘Jezus plus’.
Jezus plus een klein beetje goede werken, een klein beetje zonde,
menselijke regels, je eigen gevoel of je eigenwijsheid. Ben je bereid

Is er een gebied in je leven wat je lastig vindt om volledig aan God over

om dit alles achter te laten voor Jezus alleen? Misschien dat dat bij

te geven? Wat doe je daarmee?

jezelf vragen oproept “maar wat als…”. Met die vragen zeg je ten
diepste dat je niet gelooft dat Jezus alleen genoeg is. Maar Jezus
in ons is het eeuwige leven. Hij verenigt ons voor eeuwig met God,
Hij maakt ons heilig, Hij brengt goede werken door ons voort, Hij
bevrijdt ons van de macht van satan, Hij maakt ons een overwinnaar
op de wereld en op de zonde. Door Jezus zijn we geen zondaar
meer, maar volledig gerechtvaardigd, door Hem zijn we vruchtbaar,
erfgenaam en hebben we de eeuwige levensverzekering dat niets
ons kan scheiden van Hem. Hij is alles wat we nodig hebben.
3.Jezus volgen in de wedergeboorte

Ben jij Jezus nagevolgd in de doop door onderdompeling?
Ja		

Nee

In Mattheüs 19:27-30 en in Johannes 3:5-7 heeft Jezus het over
het belang van Hem te volgen in de wedergeboorte. In Markus
16:16 legt Jezus uit wat dit betekent: dat je in Hem gelooft en je
laat dopen door onderdompeling. Voor Jezus was de doop geen

Ja: waarom heb je die stap gezet? Wat is er sindsdien veranderd?

bijkomstigheid, geen ritueel of symbolische handeling. De doop
is een geestelijke daad van geloof. Een bewijs van je geloof in
Jezus. Blijf daarom niet in de baarmoeder zitten. Laat de opinie
van je ouders, je familie, je partner en je kinderen los en stap in het
Koninkrijk van God door Jezus na te volgen in de doop.

Nee: wat houdt je tegen?

TITEL

GODS PRIORITEIT

Wij leven in het Koninkrijk van God: het koninkrijk van gerechtigheid, vrede en
blijdschap, door de Heilige Geest. Een koninkrijk van hoop, genade en leven.
Gisteren hebben we gelezen over drie belangrijke prioriteiten. Door de bijbel
heen wordt duidelijk wat de hoogste prioriteit is van de Vader: mensen in het
Koninkrijk van het Licht brengen. Onze God wil dat niemand verloren gaat.

GODS
PRIORITEIT

“Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Johannes 3:16, HSV
In je leven ben je ongetwijfeld wel eens iets kwijtgeraakt. Je telefoon, je
portemonnee, je sleutels… Misschien heb je wel eens je tas in de trein laten
staan, met daarin je laptop en alle aantekeningen van je schooljaar of je werk.
Dan doe je er echt alles aan om die terug te vinden. En wat ben je blij als dat
dan gebeurt! In Lukas 15 vertelt Jezus drie gelijkenissen waar iemand iets is
kwijtgeraakt en hoe groot de blijdschap is als dat wordt teruggevonden. In alle
gevallen werd er zelfs een feestje gegeven! In Lukas 15:10 zegt Jezus dat er op
dezelfde manier zo’n enorme blijdschap is over één zondaar die zich bekeert.

met de bron zijn kwijtgeraakt. Jezus zegt daarom in Markus 16:15-16: “Ga
heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd
zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal

ARJEN PAAUWE

SPREKER

18.04.2021

DATUM

hebben, zal verdoemd worden.” (HSV) Dat is onze missie en ons hoogste doel:
mensen in relatie brengen met Jezus. Zo volgen wij Jezus na en maken we
mensen onze hoogste prioriteit.

DAG 3

We leven in een wereld waar mensen verstrikt zijn geraakt en het contact

Hoe kun jij het evangelie met hen delen en/of tijd en prioriteit aan hen
geven?

Bedenk 5 mensen die
nog geen deel zijn van
het Koninkrijk van God
en neem tijd om voor
hen te bidden.
1
2
3
4
5

Als je niet direct een antwoord weet op (één van) deze vragen, heb het er dan met je
hemelse Vader over. Hij weet wat nodig is en houdt ervan om met jou samen te werken.

TITEL

PRIORITEIT VAN HET WOORD

DE
PRIORITEIT
VAN HET
WOORD

Jezus verkondigde iets revolutionairs toen Hij zei dat het koninkrijk van God binnenin
ons is. Hij preekte en demonstreerde het koninkrijk van God, onder andere door
gelijkenissen te vertellen. Om alle andere gelijkenissen te begrijpen is die van de zaaier
in Markus 4:1-20 de belangrijkste sleutel. Daarin vertelt Jezus over het Woord van God
als zaad, wat gezaaid wordt in vier soorten grond. Die grond beschrijft het hart van
degene die het Woord hoort. Dat kan gaan over mensen, maar ook over fases waar je
in je leven kunt zitten. Die soorten grond zijn:
1. Weg
Langs de weg, waar het zaad gelijk door vogels (de duivel) wordt geroofd, voordat
het zaad in de grond kan zakken. Er is geen diepere laag, doordat er geen begrip is
of verharding, bijvoorbeeld omdat je meer bezig bent met de Wet, dan met God zelf

“Het koninkrijk van God komt niet op
waarneembare wijze… want, zie, het
koninkrijk van God is binnen in u.”
Lukas 17:20-21 (HSV)

(religie). Misschien heb je het goede nieuws zo vaak gehoord, dat je het Woord van
God niet meer herkent.
2. Stenen
Tussen de stenen, waar het Woord geen wortel schiet en verdort. Dit kenmerkt zich
doordat het Woord blij wordt ontvangen en snel groeit, maar niet dieper groeit
door gebrek aan verdere persoonlijke openbaring. De stenen in deze grond kunnen
staan voor bitterheid, onvergevingsgezindheid, boosheid, e.d., die verdere groei
tegenhouden.
3. Dorens
Tussen de dorens, waar het zaad opkomt, maar wordt verstikt door de dorens. Je hebt
het Woord gehoord, maar gaandeweg ben je onafhankelijker van God geworden. Je
plus…
4. Grond

SPREKER

JORDY KROON

In vruchtbare grond, waar het zaad wortelt, vervolgens ontkiemt, groeit en vrucht
draagt. Je hoort het Woord, houdt het vast in je hart en blijft volharden, totdat je de
vruchten ziet.
Het gezaaide zaad komt op zonder dat je precies weet hoe, maar je gelooft dat het
vrucht voortbrengt. Zo weten we ook niet precies hoe Gods Woord werkt, maar

DATUM

25.04.2021

het is zeker dat het vrucht voort zal brengen (Jesaja 55:11). Alle waardevolle dingen
vragen om een proces: een verloop van kleine veranderingen die komen door het tijd,
aandacht, zorg en geduld te geven. Denk aan een huwelijk, een bedrijf, de opvoeding
van je kinderen…

DAG 4

hebt je laten afleiden door dingen van deze wereld en vertrouwt (ook) op jezelf. Jezus

In bovengenoemde gelijkenis is het zaad overal hetzelfde: 100% goed en
‘onvergankelijk’ zaad: levend, eeuwigblijvend, onverwoestbaar zaad dat wijsheid,
leven, genade, vrede voortbrengt (1 Petrus 1: 23). Het zaad doet zijn werk wel.
Dus hoe bewerk jij je hart voor goede vruchtbare grond? Dat begint bij wat
beschreven is in Efeze 3:17 (HSV): “...opdat Christus door het geloof in uw harten
woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent…” De basis is en blijft
Jezus’ liefde. Hoe kun je je grond verder vruchtbaar maken en houden?
Hierbij een aantal vragen en tips:
Zit er voldoende vocht in de grond?
Ben je je bewust van Gods enorme liefde voor jou persoonlijk? (1 Johannes 4:9)
Het gaat niet alleen om werken. Open je hart en laat je steeds weer vullen door
Hem. Zijn liefde is er altijd.
Herken je onkruid/dorens in je leven die het Woord verstikken?
Bedenk (opnieuw) waarom je op deze aarde bent. Je bent geroepen als
ambassadeur van het koninkrijk van God. Zoek teksten op in het Woord die je
helpen hier woorden aan te geven en spreek die uit.
Zit je misschien in een fase waar het lijkt of je bloei over is en je niet meer
straalt naar je volle potentie?
God wil dit seizoen gebruiken om jou op een bovennatuurlijke manier te
vermenigvuldigen. Laat God Zijn werk doen in dit seizoen, zodat in het komende
seizoen tientallen mensen gaan bloeien door het eﬀect van Gods koninkrijk door
jou heen.

TITEL

PRIORITEIT VAN LIEFDE

Als je denkt aan het woord ‘liefde’, waar denk je
dan aan? Als je het woordenboek moet geloven,
is liefde een ‘warme genegenheid’, een ‘oprechte
en warme belangstelling’ of een ‘prijs stellen op’.
In 1 Korinthe 13 lezen we een beschrijving vanuit
een hemels perspectief. Een liefde die bereid is
je leven voor iemand te geven. Iets wat de Vader

DE PRIORITEIT
VAN LIEFDE
“Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u
liefgehad; blijf in Mijn liefde.”
Johannes 15:9 (HSV)

Zelf heeft laten zien toen Hij Zijn eniggeboren
Zoon voor ons gaf, uit liefde, om ons voor
eeuwig te verzoenen met Hem.
Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, kunnen ook
wij Hem liefhebben. In Markus 16:15 zegt Jezus:
“Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie
aan alle schepselen” (HSV). Als we Gods liefde
willen uitdelen, is het essentieel dat we eerst zelf
begrijpen hoeveel God van ons houdt. Dat we
weten hoe God naar ons kijkt én hoe we naar
onszelf kijken. Het is makkelijk om over jezelf een
oordeel te hebben en jezelf te vergelijken met
anderen. Maar als je met Gods ogen naar jezelf
spreekt Hij over je? Als je die woorden tot je
neemt, ben je in staat om dat ook door te geven
aan anderen.

SPREKER

ROBIN VOOGD

Blijf in Jezus, net als een spons die zich steeds
weer vult met water. Dan heb je genoeg om uit
te delen vanuit jouw ‘overflow’. Knijp jezelf niet
eerst volledig leeg. Als je in Hem blijft, heb je
genoeg om uit te delen en ben je ook bestand als

DATUM

02.05.2021

het vuur aan je schenen komt te liggen.

DAG 5

kijkt, is er geen veroordeling. Welke woorden

Hoe zorg jij dat je spons nat blijft?
Liefhebben begint bij het kennen van God. Als
wij het koninkrijk van God zoeken, stroomt Zijn
liefde door ons heen. In Mattheüs 25:35-45 legt
Jezus uit hoe we Zijn liefde kunnen uitdelen: geef
mensen te eten die honger hebben, geef drinken
wie dorst heeft, geef kleren aan wie geen kleren
heeft, bezoek zieken en gevangenen, ontvang
vreemdelingen. Het betekent de nood zien én

Zie jij op dit moment een nood waar je Gods liefde kunt uitdelen?

ernaar handelen.
Liefde uitdelen zonder veroordeling gaat uit van
het principe ‘ik ben oké en jij bent oké’. We zijn
allemaal schapen van één Herder, waarbij het ene
schaap niet beter of meer is dan het andere. Jij
niet en ik niet. Liefde hebben onder elkaar vraagt
soms training, maar het resultaat zal niet uitblijven
(Johannes 17:23). Het zal invloed hebben op onze
relaties, in onze woonplaats, in ons land. En mocht
je merken dat je spons weer aan de droge kant
raakt, dan staat de bak met water altijd naast je
klaar.

Zijn er woorden die God over je spreekt die je moeilijk vindt om je eigen
te maken? Wat doe je daarmee?

Al zou ik de talen van de mensen

De liefde vergaat nooit.

en van de engelen spreken,

Wat dan profetieën betreft,

maar ik had de liefde niet,

zij zullen tenietgedaan worden,

dan zou ik klinkend koper

wat talen betreft,

of een schallende cimbaal zijn geworden.

zij zullen ophouden,

En al zou ik de gave van de profetie hebben

wat kennis betreft,

en alle geheimenissen weten

zij zal tenietgedaan worden.

en alle kennis bezitten,

Want wij kennen ten dele

en al zou ik al het geloof hebben zodat ik

en wij profeteren ten dele,

bergen zou verzetten,

maar wanneer het volmaakte zal gekomen

maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot

worden.

levensonderhoud van de armen,
en al zou ik mijn lichaam overgeven om

Toen ik een kind was,

verbrand te worden,

sprak ik als een kind,

maar ik had de liefde niet,

dacht ik als een kind,

het baatte mij niets.

overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,

De liefde is geduldig,

heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

zij is vriendelijk,

Nu immers kijken wij door

de liefde is niet jaloers,

middel van een spiegel in een raadsel,

de liefde pronkt niet,

maar dan zullen wij zien

zij doet niet gewichtig,

van aangezicht tot aangezicht.

zij handelt niet ongepast,

Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen,

zij zoekt niet haar eigen belang,

zoals ik zelf gekend ben.

zij wordt niet verbitterd,

En nu blijven geloof,

zij denkt geen kwaad,

hoop en liefde, deze drie,

zij verblijdt zich niet over de

maar de meeste van deze is de liefde.

ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

1 Korinthe 13 (HSV)

Wat wil God op dit moment tegen mij zeggen?

NOW
IS
THE
TIME

Wat is Zijn verlangen voor mij dit jaar?

Waar wil Hij dat ik dit jaar mijn focus op richt?

TITEL

nemen wat Hij ons al gegeven heeft: volkomen genezing. Zoals aardse vaders willen
dat hun kinderen gezond zijn, wil onze hemelse Vader dat wij gezond zijn. Hij is
onze Geneesheer. Dat doet hij op verschillende manieren. Focus je niet op hóe God
geneest en stel je vertrouwen daar niet op. Het zijn de woorden van God die je
genezen. De Vader hééft alles al gedaan, het is aan ons om het te ontvangen, om
het vast te pakken. Onderzoek het Woord. Doe dit net zolang, totdat je weet, dat je

ONZE VADER
WIL DAT
IEDEREEN
GENEZING
ONTVANGT

weet, dat je weet, wat de Waarheid is. De Waarheid maakt vrij - ook van ziekte.

“Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk

om je heen ook tegen je zeggen, blijf kijken naar het kruis.

Het vraagt tijd om de Waarheid te laten zakken en geloof te bouwen. Het Woord van
God is daarbij de sleutel. Het Woord confronteert soms onze gedachten. Dan is het
belangrijk om Gods gedachten te adopteren. Dit is vaak de grootste strijd, want vaak
staan Gods woorden lijnrecht tegenover symptomen, opinies en je eigen gevoel.
Genezing is een geestelijke strijd. De strijd is niet tegen de ziekte in het lichaam,
maar tegen overheden en machten in de geestelijke wereld (Efeze 6:11-18).
Als we ziek zijn, is ons lichaam ziek. Maar we zíjn niet een lichaam - we zijn een
geestelijk mens, die volledig gezond is. Dat kan vreemd overkomen als je nog steeds
pijn voelt. Dan is het belangrijk te weten hoe dit werkt: het geestelijke komt eerst
en de wetten van de geest draaien die van het vlees terug. Als iemand spontaan
geneest tijdens een dienst, dan is dat geweldig. Maar in de meeste gevallen is
genezing een proces, zonder dat je zelf weet hóe God dat heeft gedaan. Dat is aan
Hem. Onze focus is op wat Jezus al heeft gedaan. Wat je ook voelt, of wat mensen

van God heeft jullie bereikt.”
Als je ziek bent, is het van belang dat anderen met je meestrijden. Dat kan door

PETER PAAUWE

SPREKER
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DATUM

Lukas 10:9 (NBV)

samen te stemmen over wat God heeft gezegd over je leven en je te helpen je focus
op Jezus te houden. Meeleven is fijn, maar voorkom dat je alleen maar bezig bent te
herhalen hoe je je voelt en wat dokters zeggen. Blijf woorden geven aan de focus die
jij wilt geven uit het Woord.

DAG 6

ONZE VADER WIL DAT IEDEREEN GENEZING ONTVANGT

Onze hemelse Vader wil dat iedereen genezing ontvangt. Dat we in ontvangst

In de bijbel spreekt Jakobus over de kracht van een
gebed van geloof voor een zieke. “Het gelovige gebed
zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer
oprichten” (Jakobus 5:15, HSV). Het geloof van de
bidders is hier dus bepalend voor genezing. Op andere
plekken in het Nieuwe Testament lezen we niet dat er

Kun je een situatie herinneren waarin het geloof voor jou een persoonlijk
zeker weten werd? Hoe kwam je tot die openbaring?

voor zieken gebeden werd, maar staat er simpelweg:
“genees de zieken”. Dat betekent dat genezing, naast
gebed, vooral samenhangt met kinderen van God die
in hun autoriteit gaan staan. Als wij onze gedachten
in lijn brengen met de Waarheid en daarin uitstappen,
geven we de Heilige Geest ruimte om te werken. Richt
je focus dan niet op de symptomen of je gevoel, maar
op Jezus. Hij is de Geneesheer.

Heb jij ervaring met ziekte? Hoe ging/ga je daarmee om? Op basis van
bovenstaande, zijn er dingen die je anders zou doen?

Net als Jezus willen wij zieke mensen gezond zien. En
hoe meer we hierin uitstappen, hoe beter we daarin
worden. Want Jezus, onze Geneesheer, is in ons en
Hij werkt door ons heen. Daarbij is het belangrijk om
te weten dat iedereen kwalificeert voor genezing.
Er is geen boosheid, onvergevingsgezindheid, of
wat dan ook, wat Gods genezing kan tegenhouden.
Jezus genas allen die tot Hem kwamen en Hij is niet
veranderd. Ook hoeven we niet te vrágen om genezing,
want we weten al dat Hij wil dat iedereen genezing
ontvangt. Dank Hem dat we Zijn genezing al hebben
ontvangen. Ongetwijfeld zal de duivel je proberen te
intimideren, maar van Jezus leren we dat een enkel
Woord van Hem voldoende is om de duivel weg te
sturen. Zo houden we onze focus op Jezus.

Ken je iemand in je omgeving die ziek is? Hoe kun/wil jij met hem/haar
meestrijden?

TITEL

GEROEPEN OM TE ZIJN

De afgelopen dagen hebben we een paar keer gelezen: “ga uit
in de hele wereld“. Die opdracht kan overweldigend voelen.
Misschien door de manier waarop we kijken naar invloed, of
naar een ‘influencer’, waarmee iemand wordt bedoeld die een
groot podium heeft op social media. Maar onze invloed wordt
niet bepaald door hoe groot ons podium is.
Een influencer is iemand die waarde toevoegt in het leven van
iemand anders.
Als je kijkt naar de influencers in jouw leven, zullen veel
mensen hun namen niet kennen: je opa, een leraar, een

GEROEPEN
OM TE ZIJN

jeugdleider van vroeger. Onderschat daarom nooit de invloed
die jij hebt in iemands leven.
Johannes 4 beschrijft een bijzondere ontmoeting bij een put
tussen Jezus, als Joodse man, en een Samaritaanse vrouw. Als
Jezus uit was op het bouwen van een podium, kon Hij beter
naar Jeruzalem gaan. Maar Jezus ging via Samaria. Hij is niet
onder de indruk van een podium. Hij is onder de indruk van
Zijn publiek. Hij ontmoet een Samaritaanse vrouw en laat zien
wat het is om een influencer te zijn. Wat kunnen we leren uit

Je bent geroepen om in het moment te zijn, zodat je de
waarde van het moment herkent.
Hoe gemakkelijk is het om druk te zijn met ‘later’, terwijl je
SPREKER
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later terugkijkt op nu en dan juist mist wat je nu hebt. Jezus
wist wat er nodig was om de hele wereld te redden en toch
ging Hij zitten. Hij nam tijd voor de Samaritaanse vrouw en
had oog voor haar. Oog hebben voor iemand, één woord, kan
voor een ander het verschil maken.

DATUM

05.09.2021

DAG 7

deze ontmoeting:

Je bent geroepen om vol liefde en genade te zijn, zodat
harten opengaan.
De Samaritaanse vrouw stelde vragen die probeerden Jezus
in een discussie te trekken. Maar Jezus gaat niet mee in de

Als je naar je leven kijkt, wie zijn dan belangrijke influencers in jouw

discussie en keert het gesprek om. Hij ziet haar waarde. Dát

leven geweest? Op wat voor manier?

is wat Jezus kenmerkte: juist als niemand de ander ziet, ziet
Jezus hem of haar. Dat heeft de wereld nog steeds nodig:
een veilige plek waar mensen naar toe kunnen. Dat ben jij.
Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar jij gewoon
luistert, zonder oordeel. Met deze ontmoeting gebruikt God
deze Samaritaanse, een ogenschijnlijk onbelangrijke vrouw, om
een heel dorp in beweging te krijgen. Wie je ook bent en hoe

Wat helpt jou om te gaan ‘zitten’ en in het moment te zijn?

je ook over jezelf denkt, als je Jezus Zijn werk laat doen, zul je
verbaasd zijn over wat er uit je leven gaat stromen.
Je bent geroepen om te zijn wie je bent, zodat Jezus door je
heen kan werken.
Mattheüs 5:13-16 zegt dat we geroepen zijn om een licht te zijn
in deze wereld, voor allen die in je huis zijn, op je werk, op je
school… Je bént een licht, gewoon zoals je bent. Je hoeft dus
niet eerst alles voor elkaar te hebben. Jouw connectie met
Jezus is genoeg. Hij is de Bron van licht. Soms zie je misschien
niet dat je invloed hebt en dat je licht verspreidt. In een stad
kan elk lichtje onbetekenend lijken… totdat je het perspectief
van bovenaf ziet en ziet hoe al die lichtjes bij elkaar komen.
Jij bent als Jezus en je hemelse Vader wil je gebruiken om een
influencer te zijn. Jouw leven doet ertoe.

Welke waarde herken je in dit seizoen van je leven?

Het overkomt ons allemaal wel eens: dat je in een situatie reageert op een manier die
heel anders is dan je had gewild en achteraf baal je van je eigen reactie en heb je spijt. En
TITEL

IK BEN NIET WIE IK WIL ZIJN

wat als dat dit niet de eerste keer is, maar dat je een gedachtenpatroon herkent, of een
verslaving, waarbij je in rondjes blijft draaien? Je wilt graag veranderen, maar je voelt je
gevangen. Wanneer je dit als een worsteling ervaart, is dat een goed teken. Het betekent
dat je klaar bent met de zonde en dat je wilt veranderen: een teken van het nieuwe leven
in jou.

IK BEN
NIET
WIE
IK WIL
ZIJN

In Romeinen 7:19-20 lezen we dat deze worsteling wordt veroorzaakt door de zonde. Hoe
kun je die voor altijd kantelen? Wat moet je weten om de overwinnaar te kunnen zijn die je
al bent:
1. Geloof in Jezus zonder een + (plus)
Veel christenen stoten zich aan de steen van de Wet. Ze geloven in Jezus + de Wet,
traditie of menselijke regels, in plaats van alléén Jezus. Maar als we dat doen, zien we
niet hoe het Oude Verbond buiten werking is gesteld door het Nieuwe Verbond. De Wet
prikkelt ons om precies het tegenovergestelde te doen van wat we willen doen. De Wet
vergroot de zonde in ons, zonder dat ze het probleem oplost.
De vijand misbruikt deze goede Wet. Dat doet hij op twee manieren:
Het legaliseren van zonde. “Je bent niet onder de Wet, dus alles kan, alles mag,
als het goed voelt, is het goed. Voel je niet schuldig en veroordeeld, want het is
normaal wat je doet.” Zijn doel is hiermee om je ogen op de zonde en de wereld te
richten met je rug naar Jezus.

het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.”
Romeinen 7:19-20

De focus leggen op de Wet én Jezus, in plaats van Jezus alleen. De vijand wil je
laten geloven dat je, naast Jezus, ook regels en wetten moet houden. Het gevolg
is dat daarmee de zonde alleen maar toeneemt in plaats van afneemt en je blijft

SPREKER
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worstelen met schaamte, schuld en veroordeling. Zo leef je niet in de vrijheid, laat
je anderen niet vrij en kun je geen ambassadeur van God zijn.
Maar de Vader gaf een oplossing: Jezus. Door Hem zijn we bevrijd van schuld en
veroordeling en kunnen we nooit meer gescheiden worden van de liefde van de Vader.
Jezus heeft de boete van de Wet betaald voor alle mensen. Dat betekent dat de Wet
nooit meer over ons mag heersen als een babysitter. Wij zijn nu geroepen als volwassen
ambassadeurs van het koninkrijk van God.

DATUM

21.03.2021

DAG 8

“Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar

2. Je bent in Adam óf in Christus
Toen Adam in zonde viel, stierf zijn geest. Dat betekent dat hij vanaf

Wat betekent het voor jou dat je een overwinnaar bent in Jezus?

dat moment handelde op basis van zijn eigen ziel, lichaam, relaties en
bezit. En dat staat lijnrecht tegenover God. Maar... in Jezus kwam er een
nieuwe Adam, die is opgestaan uit de dood. Dat betekent dat iedere
persoon die uit God geboren is, niet kán zondigen (1 Johannes 3:9). Zijn
geest wás dood, maar is opnieuw geboren. Hij is een nieuwe schepping.
Geen herstelde, gerepareerde schepping, maar onze geest is compleet
vervangen. De Overwinnaar is nu in mij, dus ik kan alles door Hem die mij

Herken je bij jezelf patronen die je graag zou willen veranderen, maar

kracht geeft.

waarin je je gevangen voelt? Wat doe je daarmee?

3. De nieuwe mens ís geestelijk en hééft vlees
De geest is de nieuwe mens die eeuwig leeft. Dat is een wijziging van
status. De oude mens is er niet meer. Dus als wij een worsteling ervaren,
is dat niet de oude mens die opduikt, want die is dood en begraven. Maar
het is de zonde die nog in het vlees is en de nieuwe mens heeft een keus
om te leven naar het vlees of naar de geest.

Als je denkt vanuit de positie van een overwinnaar, wat zou je daarover
dan tegen jezelf zeggen?

4. Je overwint door goed geloven en niet door goed doen
Vaak denken we dat we overwinnen als we het “goed doen”. Maar als we
het goed willen doen, doen we vaak juist het tegenovergestelde. Het goed
willen doen is niet de weg naar de overwinning, maar bijna altijd de weg
naar het onderspit. Wij kunnen niets doen uit onszelf. Alleen door geloof
in Jezus en wat Hij heeft gedaan, het geloof dat de zonde niet meer over
ons heerst, het geloof dat we een nieuwe schepping zijn, het geloof dat
zonde beneden onze stand is - dát geloof geeft de overwinning. De Wet
vergroot de zonde. Geloof in de genade vergroot de vruchten van het
geloof.

TITEL

VOOR GOD IS NIETS ONMOGELIJK

De bijbel spreekt over olie als beeld van de Heilige Geest, van
genezing en heling. God wil die olie over ons uitstorten vandaag. Hij
kan en wil situaties omdraaien.
De geschiedenis van Naomi en Ruth laat zien hoe God dit kan doen.
In dit verhaal liggen zoveel geestelijke waarheden en bemoedigingen.
De fysieke reis die Ruth maakte, loopt parallel aan een geestelijke
reis. Het is een verhaal van verlossing en redding. Boaz was Naomi’s
bloedverwante ‘losser’ die verlost, het beeld van Jezus als onze oudste
broer die ons verlost. Ruth was weduwe, maar vol kracht en hoop en
intimiteit met haar verlosser.

VOOR GOD
IS NIETS
ONMOGELIJK

Het verhaal begint bij Elimelech en Naomi die in een tijd van
hongersnood verhuisden van Bethlehem naar Moab, een land met
een heidense cultuur. Waarom ze verhuisden staat niet vermeld, maar
het ging hier niet alleen om het weggaan van de hongersnood. In
zulke situaties kunnen angst en gebrek aan vertrouwen op God er
gemakkelijk toe leiden dat je zaken naar je eigen hand zet en daarmee
wordt iets alleen maar erger. Het gezin lijdt verlies en Naomi verliest
zowel haar man als haar twee zonen en haar twee schoondochters
blijven kinderloos achter. Tegelijkertijd laat dit verhaal zien hoe
verkeerde keuzes nooit Gods plan aan de kant kunnen schuiven en hoe
Naomi’s terugkeer naar Israël het begin is van herstel.
In Moab hoort Naomi over hoe God in Israël voor Zijn mensen voorziet
van belofte, waar zegen is, waar ze thuishoort. Ze vraagt Ruth en
Orpa in Moab te blijven, want ze gelooft niet dat er een toekomst is
voor hen in Israël. Maar dat is niet de enige reden. Ze zegt ook tegen

SPREKER
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hen “de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt” (Ruth 1: 13, HSV),
waarmee Naomi woorden geeft aan andere onderliggende gedachten
dat God niet goed is voor haar. Ze ervaart Gods straf op haar leven en
is bitter geraakt. Maar God is er nooit op uit om ons bitter te maken,
maar om ons beter te maken. Hij is en blijft goed, wat er ook op je pad
komt. Laat bitterheid daarom niet wortelen, maar trek het eruit, met
wortel en al.

DATUM

04.07.2021

DAG 9

en ze besluit om terug te gaan naar haar geboorteland, naar de plaats

In Jesaja 59:1 staat dat de hand van God niet te kort
is. Met Zijn handen houdt Hij ons vast, beschermt

Ben jij tevreden met waar je nu bent?

Hij, zegent Hij, raakt Hij ons aan. Onze namen staan
in Zijn handpalmen geschreven. Hij zal ons nooit
verlaten. Hij is vóór ons. Hoe wij dit ontvangen,
heeft te maken met onze houding. Daarin zie je een
essentieel verschil tussen Naomi en Ruth. Naomi
voelt zich door God verlaten, ze ervaart de straf
van God en is daardoor bitter geworden. Ruth

Zijn er dingen die je moeilijk kunt loslaten of waar je misschien bitter

daarentegen kiest, in tegenstelling tot haar zus

over bent geraakt?

Orpa, heel bewust voor Naomi, maar maakt ook
een commitment naar Naomi’s God. Ruth wachtte
niet af, maar diende direct en was loyaal aan haar
schoonmoeder. Ze straalde iets uit, wat maakte dat
ze ook door anderen werd opgemerkt, inclusief
Boaz, een vermogende, gezegende en eerbare man.
Op dat moment wist ze nog niet dat hij als ‘losser’

Heb het er met God over en laat de Heilige Geest je helpen om dit op te ruimen

de sleutel zou worden tot een hoopvolle toekomst,

en herstel te geven.

voor zowel Ruth als Naomi. Onze keuzes doen
ertoe. Als je steeds opnieuw Jezus volgt en Gods
plan voor je leven zoekt, zul je ontdekken hoe goed
Hij ook voor jou is. Morgen gaan we dieper in op de
geschiedenis van Ruth en Boaz.

Wat zegt Jeremia 29:11 over Gods hart voor jou? Wat betekent dit voor
jou?

TITEL

TOEVAL BESTAAT NIET

In het lied ‘The Blessing’ zingen we over Gods gunst voor generaties.
Misschien had jij voorouders die bekend stonden als biddende,
geestvervulde mensen. In Jesaja 59:21 zegt God dat Hij die geestvervulde
generaties ook aan ons belooft. Dus ook als dat voor jouw voorgeslacht tot
nu toe anders was, dan begint het nu bij jou.
In de bijbel lezen we hoe dit werkte voor Ruth. Zij wordt genoemd in het
geslachtsregister van Jezus. Daar worden maar drie vrouwen genoemd,
waaronder Ruth, als Moabitische vrouw. Het maakt dus niet uit waar
je vandaan komt of wat je verleden ook is geweest, God kan en wil er
doorheen werken.

TOEVAL
BESTAAT NIET

Met de bekende woorden: “uw God is mijn God en uw volk is mijn volk”
volgde Ruth Naomi naar haar land en haar God. Eenmaal in Israël ging
Ruth naar de velden om overgebleven aren te rapen, zoals dat voor arme
mensen de gewoonte was. En het ‘overkwam’ haar dat ze op het veld van
Boaz kwam en dat Boaz er net aan kwam. Toeval bestaat niet, dit is de
hand van God. Ruth wist nog niet dat ze niet lang daarna mede-eigenaar
zou zijn van deze velden. Dat kan lijken als geluk, maar toeval bestaat niet.
Hier geldt een geestelijke wet. Want met de houding van Ruths hart trekt
ze gunst en zegen aan. Want “de ogen van de Heere trekken over de hele
aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met
Hem” (2 Kronieken 16:9, HSV). Voor Ruth is het afscheid van Orpa, van
haar eigen volk en haar eigen cultuur niet zonder tranen gegaan (Ruth 1:9-

“May His favor be upon you, and a thousand generations, and Your
family and your children, and their children, and their children”
Songtekst The Blessing-Elevation Worship en Kari Jobe

tranen - het geeft verwondering over Zijn gunst, goedheid en genade.
In de geschiedenis van Ruth en Boaz lezen we het evangelie in het
Oude Testament. Boaz blijkt familie te zijn van Naomi. Dat betekende in
die tijd dat hij een losser kon zijn voor Ruth en het recht had om haar

SPREKER
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vrij te kopen door met haar te trouwen en haar daarmee bescherming,
liefde en zekerheid te bieden. Daarom moedigt Naomi Ruth aan om ‘s
nachts naar het veld te gaan om daar aan Boaz’ voeten te gaan liggen.
Ter voorbereiding vraagt ze Ruth zich te wassen, te zalven en andere
kleren aan te doen. Dit is een ritueel die in het Oude Testament ook werd
toegepast aan het einde van een rouwperiode. Ruth’s rouwperiode is

DATUM

08.08.2021

voorbij.

DAG 10

14). Maar God volgen en Hem vastbesloten dienen, gaan dieper dan onze

Ruth doet precies wat Naomi zegt en aan de voeten van
Boaz verdiept de relatie tussen hen. Ruth legt uit wie ze is en

Heb jij wel eens een keus moeten maken die je ‘onder tranen’ deed? Hoe

vraagt Boaz om haar losser te zijn. En Boaz gaat niet alleen

kijk je daar nu op terug? Waar heeft het je gebracht?

in op haar vraag, maar zegt dat hij alles zal doen wat ze heeft
gevraagd. De volgende dag laat Boaz het er niet bij zitten,
maar onderneemt hij gelijk actie om ervoor te zorgen dat dit
wordt geregeld. Zo wordt hij Ruth’s losser.
Dat is wat Jezus wil zijn voor jou: een Verlosser die voor je wil
zorgen. Als je Hem vraagt in jouw leven of in jouw situatie te

Wat wil je dat jouw (klein- en achterklein)kinderen zeggen over jou? Wat

komen, dan doet Hij dat en dan zegt ook tegen jou: alles wat

betekent dit voor vandaag?

je vraagt zal ik doen. Hij heeft al voor je gedaan wat je zelf niet
kan doen. Het is geen toeval dat je bent waar je bent. Vertrouw
je aan Hem toe en ontdek hoe geweldig Zijn genade, liefde en
gunst over jouw leven zijn.

Heb jij ooit een bewuste keus gemaakt om Jezus in je leven te vragen
en Hem aan te nemen als jouw Verlosser? Dat kan heel eenvoudig
door dat naar Hem uit te spreken, bijvoorbeeld door het volgende
gebed:
Jezus, dank U voor wie U bent. U kent mij, U houdt van mij, zóveel, dat U Uw
leven voor mij gaf. Ik geloof dat U voor mij bent gestorven aan het kruis, maar
ook weer bent opgestaan. Ik wil U kennen als mijn persoonlijke Verlosser en
mijn Vriend. Ik wil mijn oude leven achter me laten en U volgen. Dank U voor
vergeving en voor nieuw leven. Ik ben een kind van God. Amen.
Heb je dit gebed voor het eerst of opnieuw gebeden? Geweldig - de
beste keus die je kunt maken! We helpen je graag om hier vervolg aan te
geven, dus laat het ons weten via info@doorbrekers.nl en we helpen je
graag op weg.

TITEL

gevraagd werd om zich te wassen,
te zalven en andere kleding aan
te doen. Haar rouwperiode was
voorbij. Als dat tegen je gezegd
wordt, wil dat niet zeggen dat
dat ook gelijk anders voelt of dat
alles er opeens rooskleurig uitziet.
Maar als de rouwperiode voorbij
is, betekent dat dat het de tijd is
om elke ballast los te laten en je
te focussen op wat God in je heeft
gelegd. Wat God in het afgelopen
seizoen ook heeft gedaan of

BLIJF NIET
HANGEN IN
JE VORIGE
SEIZOEN
“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het
Woord van God.”

PETER VAN DIJK

SPREKER

16.05.2021

DATUM

Romeinen 10:17 (HSV)

gesproken, Hij gaat door in een
nieuw seizoen. Dat geldt ook
voor ons. Soms wil je liever in het
vorige seizoen blijven hangen.
Maar als je dingen vernieuwd wilt
zien in je leven, is het nodig dat
je bewust kiest voor vernieuwing.
Hoe doe je dat?

DAG 11

BLIJF NIET HANGEN IN HET VORIGE SEIZOEN

Gisteren lazen we hoe Ruth

Laat los wat geen vrucht voortbrengt in je leven
Dat betekent niet dat je alles opeens moet loslaten, maar laat je leiden door de Heilige Geest.

Is er iets of iemand uit je vorige seizoen, die je moet verlaten of loslaten?
Wat betekent dit voor jou?

Houd je ogen gericht op Jezus en Zijn liefde voor jou. Hij is vóór jou. Als God je snoeit, is dat
niet om iets van je af te nemen, maar juist om je nóg vruchtbaarder te maken.
Vind je mensen
God heeft ons aan elkaar gegeven. Als je dingen alleen doet, is er niemand die je opbeurt, voor
je bidt en woorden van hoop en geloof over je spreekt. Verzamel mensen om je heen die je

Als je dit niet weet, leg deze vraag dan voor aan je hemelse Vader.

helpen groeien. Niet alleen leeftijdgenoten en ook niet alleen mensen die op hetzelfde niveau
zitten als jij, want dan wordt dat je plafond. Zoek ook mensen die verder zijn dan jij, die je
oncomfortabele vragen kunnen stellen.

Welke mensen om je heen helpen jou om te groeien?

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor
door het Woord van God.”
Romeinen 10:17, HSV
Hoe kun je die mensen om je heen verzamelen?
Wees geworteld in het Woord

Vraag God je hierbij te helpen.

Het Woord van God is zó krachtig! God spreekt op allerlei manieren: de natuur, het Woord,
worship, dromen… Als jij alert blijft op wat God spreekt, stelt dat jou in staat om ook anderen te
helpen Gods stem te verstaan en zelfs hun dromen uit te leggen.
Laat je niet afleiden door wat er links of rechts gebeurt, maar houd je focus op Jezus. God
ontmoet je waar je nu bent. Een nieuw seizoen begint van binnenuit.
Wij zijn geroepen.

Waar is het nu de tijd voor om in op te staan?

Niet alleen om te genieten van het leven in overvloed wat Jezus voor ons heeft, maar om
complete naties te bevrijden van de machten van de duisternis. “Eén man uit u zal er duizend
achtervolgen, want het is de HEERE, uw God, Zelf Die voor u strijdt, zoals Hij tot u gesproken
heeft” (Jozua 23:10, HSV). Als je je leven laat vernieuwen, breek je door met vernieuwde passie
en vernieuwd vuur. Dan ben je een leider, die leven brengt waar dood is.
Er is een wereld die Jezus nodig heeft.
Dus elke keer dat je het nieuws leest, doe dat dan niet met wereldse ogen, maar kijk met
geestelijke ogen. De wereld heeft jou nodig, want God heeft het koninkrijk van God in jou
gelegd. Als jij opstaat en de verantwoordelijkheid oppakt waar God jou voor geroepen heeft,
breng je Zijn licht, Zijn leven en dan verandert ziekte in gezondheid… Niet door jouw eigen
kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. (Zacharia 4:6).

Wanneer en hoe ga je dat doen?

Je bent aan het einde gekomen van dit Journal en als het goed is ook
aan de periode van Bidden & Vasten. Geweldig dat je hebt meegedaan!
Aan het begin van dit Journal heb je vragen en doelen opgeschreven voor deze
periode. Als je nu terugkijkt naar deze periode van Bidden & Vasten:
Wat was voor jou een highlight tijdens deze periode van Bidden &
Vasten?

Wat heeft God gezegd? Herken je daarin een thema/patroon?

YOU
MADE
IT.

Welke antwoorden/openbaringen heb je gekregen?

Heb je besluiten genomen deze periode? Welke?

Wat is het belangrijkste wat je meeneemt uit deze periode van Bidden &
Vasten?
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