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INTRODUCTIE
Beste Student,
Welkom bij Life Class! Hier zal jij leren hoe jij op een persoonlijke manier relatie kunt hebben
met God. Omdat je de simpele, praktische principes uit deze lessen direct toe zal kunnen
passen, zal je ervaren dat het nieuwe richting geeft aan je leven.
Een ontmoeting met Jezus is de meest geweldige belevenis die een persoon kan meemaken.
Jezus is zo’n buitengewoon persoon dat, toen ik Hem persoonlijk ontmoette, Hij mijn leven
zó compleet veranderde dat niets daarna ooit meer hetzelfde was. Ik begon te kijken met
andere ogen, vanuit een ander perspectief. Hij gaf mijn dagen écht betekenis, waardoor ik
me realiseerde dat ik tot dan toe simpelweg mijn tijd had verspild. Nu wilde ik elke seconde
van mijn leven laten tellen.
Eindelijk begreep ik dat het leven een doel heeft en in mij werd een groot verlangen geboren
om iets te doen voor God.
De verandering die ik doormaakte was het resultaat van een simpel, maar oprecht gebed. Ik
had Jezus gevraagd om Zich aan mij te laten zien, als Hij werkelijk bestond en de God van de
Bijbel was. Ik hoefde niet lang te wachten op een reactie, als snel bevond ik mij in de
aanwezigheid van de Schepper van het leven. Er gingen zó veel emoties door mij heen: ik
huilde, ik lachte, en ik aanbad God met mijn hele hart. Ik had Jezus op een persoonlijke
manier ontmoet.
Het boek dat jij voor je hebt is geschreven om jou te helpen die stap te nemen en het besluit
te maken om een persoonlijke ontmoeting te hebben met Jezus. Wij hebben met alle zorg
een serie lessen en activiteiten samengesteld die jou zullen helpen om te groeien, zowel
persoonlijk als geestelijk, gedurende de komende negen weken.
Iedere week wordt een specifiek thema behandeld, dat is opgesplitst in kleine stukjes, zodat
jij elke dag iets meer over God kunt leren. De les van de dag zal ongeveer 15-20 minuten tijd
kosten en bevat vier gedeelten:
• Les Inhoud: een korte introductie op de belangrijkste punten van een
specifiek onderwerp, gerelateerd aan het onderwerp van de week.
• Leef de Les: hier zal je verschillende soorten activiteiten tegenkomen,
waarmee jij het door jou geleerde in praktijk kan brengen.
• Onthoud de Les: dit is een korte zin die de les samenvat. Het heeft als
doel om jou te helpen te onthouden wat je geleerd hebt.
• Bestudeer het Woord: dit is een Bijbel leesplan dat jou zal helpen om
dieper in het Woord van God te ‘graven’. Het plan is ontworpen om jou te
helpen iedere dag 10 minuten te investeren in het lezen van de Bijbel.

Pagina 3

Life Class

Omdat sommige hoofdstukken langer zijn, kan het lijken alsof je op bepaalde dagen meer
leesstof hebt, maar je zou iedere dag rond de 10 minuten leestijd uit moeten komen.
Gedurende de komende 63 dagen zal je wekelijks als groep bij elkaar komen. Een leraar
(celleider) zal jullie dan helpen om het onderwerp van de week verder uit te diepen. Ook krijg
je op deze manier persoonlijke verhalen te horen van mensen wiens leven al getransformeerd
is door Jezus. Deze personen brengen de lesstof van Lifeclass al in hun leven in praktijk.
Iedere sessie zal interactief en informatief zijn. Als groep zullen jullie eventuele vragen
onderling kunnen bespreken.
Het is mijn gebed dat jij zal groeien “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en
van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man/vrouw, tot de maat van de
grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13).

Hartelijke groet,
Cesar Castellanos D.
Pastor Mission Charismatic International (MCI)
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WEEK 1

LEREN VAN ONZE

FOUTEN
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DAG 1

EEN NIEUWE DAG
Henry Ford werd ontslagen bij zijn eerste werkgever en moest zijn eerste twee bedrijven
verlaten, voordat hij uiteindelijk succesvol werd met de Ford Motor Company. Beethoven
beheerste de viool maar matig en gaf er daarom de voorkeur aan om zijn eigen composities te
spelen, in plaats van te werken aan zijn techniek, ook al vertelde zijn leraar hem dat hij
hopeloos was als componist. Walt Disney werd ontslagen bij zijn eerste baan als leerlingtekenaar. Al wordt gezegd dat hij in zijn leven ontelbaar veel tegenslag en financiële
moeilijkheden kende, toch was hij de grondlegger van het enorme filmimperium dat Disney
later zou worden. Albert Einstein sprak niet vloeiend tot zijn zevende levensjaar. Zijn leraar
omschreef hem als “mentaal langzaam, niet sociaal en eindeloos wegdrijvend in zijn dwaze
dromen”[1] In eerste instantie werd hij niet toegelaten op het Polytechnisch Instituut in Zurich
en toen hij, bij zijn sollicitatie als tutor aan de Universiteit van Bern, zijn thesis over relativiteit
inleverde, werd deze afgewezen.
Een rode draad die loopt door de verhalen van deze vier bekende personen is dat zij
besloten hadden dat het nooit te laat was om opnieuw te beginnen; zij volhardden in het
navolgen van hun dromen en stonden niet toe dat de omstandigheden hun toekomst
bepaalden. Ford is tegenwoordig één van de grootste autobedrijven in de wereld; de
composities van Beethoven worden wereldwijd onverbeterbaar geacht; Albert Einstein is de
vader van de Relativiteitstheorie en wordt gezien als de meest invloedrijke natuurkundige van
de 20e eeuw; en Walt Disney heeft de grenzen van storytelling en animatie zó verlegd dat zijn
werk tot op de dag van vandaag nog steeds kinderen én volwassenen aanspreekt. Falen kan
gaan behoren tot het verleden, wanneer jij besluit dat vandaag jouw succesverhaal begint.
De Bijbel vertelt het verhaal van de verloren zoon – een jonge man die niets tekort leek te
komen: hij had een vader die van hem hield, een dak boven zijn hoofd, en alles wat hij nodig
had om een rustig en stabiel bestaan te leiden. Maar er kwam een dag waarop deze
jongeman de manier waarop hij leefde beu werd. Het verveelde hem om dag in, dag uit
dezelfde gezichten te zien en dezelfde dingen te doen. Hij besloot dat het tijd was om op
onderzoek uit te gaan. Hij vroeg zijn vader om zijn deel van de erfenis en hij begon aan de
zoektocht naar het doel van zijn leven – hij wilde er achter komen wat het doel was van zijn
bestaan.
Zo snel als de zoon zijn huis had verlaten, begaf hij zich op een onbekende weg, die hem
uiteindelijk leidde naar een afgelegen land. Al leek het gras er groener, achter de muren lag
alleen maar ellende, ziekte en pijn.
Johannes sprak over drie illusies die velen misleiden: de begeerte van het vlees, de begeerte
van de ogen, en de trots van het leven (1 Johannes 2:16). Deze zou je kunnen vergelijken met
woestijnen, vermomd als oases; ze representeren een valse realiteit. Ze adverteren de
pleziertjes van de wereld, als ware het iets dat ons leven daadwerkelijk kan verzadigen. In
realiteit resulteren ze in een onvervuld leven, waaruit elke droom en hoop is geroofd.
Johannes noemt deze zaken de “handelsmerken van de wereld” en hij legt uit dat ze niet van
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God de Vader komen.
Wat eerst een groene grasmat had geleken bleek een smerige varkensstal. Koning Salomo
zei:
“Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.”
(Spreuken 14:12)

Heb ik de verkeerde weg bewandeld?
Vandaag heb jij een nieuwe kans om jouw leven te bekijken en om eerlijk te zijn met jezelf.
Ook al kwam de verloren zoon terecht in een diepe misère, toch ging er een lampje bij hem
branden. Dat was het moment waarop hij in de geestelijke wereld vier waardevolle
mogelijkheden kon onderscheiden, die niet alleen zijn leven zouden herstellen, maar hem ook
alles zouden teruggeven wat hij was kwijtgeraakt.

LEEF DE LES
1. Welke nieuwe dingen zou jij willen leren?
2. Ken jij iemand die iets nieuws heeft geleerd (een instrument, taal, sport, etc.) ook al
dachten
anderen dat hij/zij te oud was om hier nog aan te beginnen?
3. Zoek de onderstaande woorden op in een woordenboek en schrijf hun definities op:
Besluit: ……………………………………………………………………………………………..
Verandering: ………………………………………………………………………………………
4. Als jij iets zou mogen kiezen wat je zou veranderen aan jouw leven, wat zou dat zijn?
Als jij niet in staat bent dit te veranderen, wat denk jij dat God kan doen om verandering te
brengen?

ONTHOUD DE LES
Wat voor fouten jij ook hebt gemaakt, het is nooit te laat om opnieuw te
beginnen.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 1
Psalm 2

Psalm 3
Spreuken 1

Johannes 1
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DAG 2

DE MOGELIJKHEID VAN EEN ONTMOETING
“Omdat je een ziel bent, evenals een lichaam en een geest, zal je nooit een innerlijke
vreugde, vrede, vergeving en zekerheid in God hebben, totdat jouw ziel verzadigd is geraakt;
en jouw ziel kan niet verzadigd worden los van God.” (Billy Graham)

1. “Onze keuze scheidde ons van God”

2. “Geen brug reikt naar God…
Behalve één”

3. “God heeft gezorgd voor een
Terugweg… Iedere persoon moet zelf
die keuze maken”

4. “WAAR STA JIJ?”
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Wij mensen zijn geschapen met het vermogen om onze eigen keuzes te maken. Iedere dag
van ons leven plukken we de vrucht van onze keuzes. De verloren zoon had wat verkeerde
keuzes gemaakt, maar de vruchten die hij daarvan plukte maakten dat hij verlangde naar een
verandering. Hij stond oog in oog met een nieuwe kans – opnieuw te beginnen. Hoewel het
niet makkelijk voor hem was, omdat dit inhield dat hij zich moest vernederen, zijn trots moest
inslikken en zich compleet afhankelijk moest opstellen van de genade van zijn vader, hielp zijn
verlangen naar iets nieuws hem om de beste beslissing te nemen: hij zei JA tegen een
ontmoeting met zijn vader.
“En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben
brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen
hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u.” (Lukas 15:17-18)
De jongeman in de gelijkenis wilde zijn leven leiden op zijn eigen manier, net zoals veel jonge
mensen tegenwoordig, die rebellie toelaten in hun hart. Zij zijn ervan overtuigd dat het
onderwerpen aan de autoriteit en de discipline van hun familie hun vrijheid beperkt. Ze zien
zichzelf als de ontwerpers van hun eigen toekomst en geloven dat hun ouders hen nooit
zullen kunnen adviseren over de manier waarop zij zouden moeten leven.
Dat is precies wat er gebeurde met de verloren zoon; hij had het lef om tegen zijn vader te
zeggen: “Geef mij mijn deel van de erfenis!” (Lukas 15:12). In plaats van te discussiëren met
zijn zoon gaf de vader hem simpelweg waarom hij had gevraagd. Vanaf het moment dat deze
jonge man zijn ouderlijk huis verliet, leidde elke stap hem niet alleen verder weg van zijn
vader, maar ook dichterbij een totale woestenij. Alles wat hij had bezeten op één punt in zijn
leven, verdween als sneeuw voor de zon, en hij kwam terecht op een plek van volledige
verlatenheid en wanhoop, amper in staat om in leven te blijven.
1. Hij dwaalde af naar een afgelegen plek
2. Hij verspilde zijn bezittingen aan zijn lichtzinnige levensstijl
3. Hij verbraste alles wat hij had
Ondanks de moeite die hij deed, was het enige baantje dat hij kon vinden het voeren van de
varkens.
Tijdens één van de meest akelige momenten van zijn leven begon deze jongeman zijn huidige
situatie te vergelijken met het leven dat hij had geleid in zijn vaders huis. Hij realiseerde zich
dat, terwijl hij varkens aan het voeren was en zelf uitgehongerd raakte, zelfs de dienaren van
zijn vader het beter hadden dan hij. Die gedachte vormde het begin van de terugweg naar
zijn vader. De verloren zoon was ervan verzekerd dat zijn vader hem zou ontvangen en de
deur van zijn huis voor hem zou openen, ondanks de verkeerde keuzes die hij had gemaakt.
Op zijn minst, dacht de zoon, zou hij hem wel aannemen als een dienstknecht. Wat goed dat
hij zich dit op tijd realiseerde!
(Voor een Jood is een meer onterende baan haast niet voor te stellen. Zij beschouwen varkens namelijk als onreine
dieren. Het feit dat de zoon deze baan had aangenomen betekende echt dat hij compleet was vastgelopen.)
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LEEF DE LES
1. Ben jij in jouw leven iets kwijtgeraakt, vanwege verkeerde keuzes die je hebt gemaakt, wat
jij nu graag zou willen herstellen?
2. Zoek eens uit wat “jezelf vernederen voor God” inhoudt. Je kunt hiervoor verschillende
bronnen raadplegen, zoals woordenboeken of bijbelse verwijzingen, of je kunt je Lifeclass
Gids ernaar vragen.
3. Net zoals deze jongeman zichzelf vernederde, zodat hij naar zijn vader kon terugkeren,
zegt de Bijbel dat God nooit een gebroken en berouwvol hart zal afwijzen (Psalm 51:17). Zet
vandaag eens wat tijd apart om jezelf te vernederen voor God, en verlang ernaar om met
hem verzoend te worden met je hele hart.

ONTHOUD DE LES
Wij hebben de mogelijkheid om terug te keren in Gods liefdevolle armen – maar
daarvoor is onze persoonlijke keuze nodig.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 4
Johannes 2

Psalm 5
Johannes 3

Psalm 6

Spreuken 2
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DAG 3

IS HET TE LAAT VOOR VERZOENING?
‘Verzoening’ houdt in dat de vriendschap in een bepaalde relatie hersteld wordt, nadat er een
breuk is geweest. Verzoening verwijst naar het herstel van relaties. Toen God ons schiep,
maakte Hij ons met een behoefte aan zowel het geven als het ontvangen van liefde. Zijn
grootste verlangen voor de mensheid is oprechte vriendschap – zowel met Hem, als tussen
mensen onderling. Dat was waarom God een plan bedacht: Hij schiep het concept van het
huwelijk en het gezin. Helaas, vanwege Adams ongehoorzame keuze, werd dit plan verstoord
en beïnvloed door rebellie en egoïsme.
God verlangt nog steeds naar die complete harmonie; Hij wil Zich graag met ons verzoenen
en ook verlangt Hij ernaar dat wij ons verzoenen met de mensen om ons heen.
“Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen
de hemel en tegenover u.” (Lukas 15:18)
Deze jongeman besloot om zijn fouten toe te geven en zijn verantwoordelijkheid op zich te
nemen, op zoek naar genade. De schrijver van de Spreuken zei; “Wie zijn overtredingen
bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid
verkrijgen” (Spreuken 28:13). Johannes schreef: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw
en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9) De verloren zoon besloot om tegen zijn vader te zeggen:
“…ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u” (Lukas 15:18).
Wanneer een persoon zondigt en daarmee God beledigt, kwetst hij daarmee ook degenen
om hem heen. Het belijden van onze zonden is het resultaat van een berouwvol hart, dat
ervan doordrongen is dat het afgeweken is van de juiste weg en dat besloten heeft om terug
te keren. Onze toekomst wordt bepaald door zulke cruciale momenten.
Het woord “cruciaal” komt van het Latijnse woord voor “kruis”. Het is geen toeval dat het
kruis gemaakt werd van twee stukken hout: één horizontale balk en één verticale. De
verticale balk representeert ons in relatie tot God. De horizontale balk staat voor ons
bewustzijn van de nood van een ander. Het kruis herstelt zowel de relatie tussen God en de
mens als onze relatie met anderen. Ik ben ervan overtuigd dat de vergeving die we
ontvangen door het kruis het beste medicijn is dat bestaat.
Paulus zei: “Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén
voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij
die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en
opgewekt is. (2 Korinthe 5:14-15)
Er is ongelimiteerde kracht beschikbaar bij het kruis van Golgotha; het is de enige deur
waardoor de mens verzoend kan worden met God.
Het eerste echtpaar zondigde toen zij Gods instructies links lieten liggen: “En de HEERE God
gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de
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kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u
zeker sterven.”
(Genesis 2:16-17) Vanwege hun ongehoorzaamheid moesten ze het paradijs verlaten; ze
verloren alles wat ze hadden en moesten zich zien te redden in een voor hen nog onbekende
wereld. Duizenden jaren daarna werd een nieuwe ‘boom’ geplant: het kruis van Golgotha –
en zijn vrucht is leven en leven in overvloed!
God heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om verzoend te worden met de mensen om ons
heen, door het kruis. Toen Jezus zijn discipelen leerde om te bidden, was de enige opmerking
die Hij daaraan toevoegde er één over vergeving. Hij zei: “Want als u de mensen hun
overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun
overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” (Mattheus
6:14-15)
Lewis Smedes, een vermaarde schrijver en professor in de theologie, schreef eens: “Wanneer
wij vergeven laten wij een gevangene vrij en daarna ontdekken we dat wij zelf die gevangene
waren.”[5]
Het beste medicijn dat er voor het menselijk hart bestaat is vergeving – zowel voor degenen
die vergeving schenken, als voor hen die het ontvangen. Vergeving verbreekt de sterkste
ketenen, opent de dichtste deuren en vernietigt de hardste muren. Niets is te vergelijken met
vergeving en de beste manier om vergeving te kunnen schenken en ontvangen is door het
kruis.
Onthoud dat het kruis gemaakt is van twee stukken hout – een horizontale balk en een
verticale. De verticale balk representeert verzoening tussen God en de mens. De horizontale
balk spreekt over verzoening tussen mensen onderling. Het werk van het kruis is compleet!

LEEF DE LES
1. Het beste medicijn in de wereld is de vergeving die wij ontvangen bij het Kruis. Maak
een lijst van personen die jij moet vergeven. Vergeef hen daarna, in gebed, voor
hetgeen waarmee ze je gekwetst hebben.
2. Welke fouten denk jij dat de verloren zoon maakte, die hem zo ver weg hielden van
zijn vader? Kan jij je herkennen in één of meerdere van deze fouten, en zo ja, welke?

ONTHOUD DE LES
Het Kruis werd gemaakt van twee houten dwarsbalken – één horizontaal en één
verticaal. De horizontale balk representeert verzoening tussen mensen onderling
en de verticale balk staat voor verzoening tussen God en de mens.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 7

Spreuken 3

Johannes 4
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DAG 4

EEN MOGELIJKHEID TOT HERSTEL
“Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem
aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten.”(Lukas 15:22)
De kleding die een persoon draagt zegt veel over hem. Onze garderobe laat vaak veel zien
over onze persoonlijkheid, ons beroep, onze innerlijke of lichamelijke conditie, of zelfs hoe we
ons op een bepaalde dag voelen. Rachel Roy, een Amerikaanse modeontwerpster, zei eens:
“Wat kleding met ons doet is, dat, wanneer wij de juiste jurk aantrekken, of de juiste bril
opdoen of het juiste pak aantrekken, dan kan dat je eraan herinneren hoe mooi het leven is.”
Toch zijn er veel mensen die zich helemaal niet mooi voelen, ongeacht wat voor kleding zij
dragen. Dit komt doordat zij de verkeerde geestelijke kleren dragen. Net als in het
natuurlijke, hebben wij ook geestelijke kleding die schoonheid geeft aan wie we zijn en die
onze geestelijke conditie laat zien.
Toen hij de beslissing had genomen om terug te keren naar huis, werd de jongeman verrast
door de manier waarop zijn vader hem verwelkomde. De vader droeg zijn dienaren op om de
vuile kleren van zijn zoon te vervangen door nieuwe, schitterende gewaden. Dit laat zien wat
God wil doen voor iedere persoon die besluit om zich te verzoenen met zijn Hemelse Vader.
We moeten begrijpen dat de kleren van de jongeman uit de gelijkenis een afbeelding zijn van
de manier waarop wij het kostbare leven dat God ons gaf, hebben misbruikt – de zonde die
we toelieten in ons hart heeft onze geestelijke kleding vervuild ons toegetakeld met vele
fysieke en emotionele wonden. Toen de Vader zag hoe zijn zoon eraan toe was werd hij
enorm bewogen over hem. Hij wilde dat de vuile, kapotte vodden direct zouden worden
omgeruild voor nieuwe feestkleding.
Toen de profeet Zacharia een visioen kreeg over Jozua de Hogepriester schreef hij: “Nu was
Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. Toen nam Hij
het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit!
Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u
feestkleren aantrekken.” (Zacharia 3:3-4). Deze vuile kleren stonden voor zijn oude, zondige
leven en werden compleet verwijderd.
De verloren zoon arriveerde in zijn vuile kleren; hij was niet in staat om zijn fouten te
rechtvaardigen tegenover God; aan zijn uiterlijk was te zien bij hoeveel slechte dingen hij
betrokken was geweest sinds hij zijn vaders huis had verlaten. Gelukkig is Gods liefde zó
groot dat Hij onze oude kleren wegdoet – deze kleren representeren onze oude, zondige
natuur – en dat Hij ons kleedt in fijne, kostbare nieuwe gewaden, die staan voor
rechtvaardigheid. “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Korinthe 5:21).
Eén van de grootste verlangens van Job was dat hij bevrijd zou worden van zijn zonden. Hij
riep uit: “Waarom vergeeft U mijn overtreding niet, en doet U mijn ongerechtigheid niet
weg?”(Job7:21a). Even verderop beantwoordde hij zijn eigen vraag: “…hoe zou een
sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God?” (Job 9:2)
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De Psalmist David zei: “Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God
zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig
ontoereikend zijn.” (Psalm 49:8-9)
Ondanks onze beste pogingen en goede bedoelingen, reikt de grip van de zonde dieper en
kunnen wij onszelf er niet van verlossen – alleen God kan dat. De Psalmist schreef later nog
dit: “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons
gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over
wie Hem vrezen.” (Psalm 103:12-13).
Door de profeet Jesaja sprak God: “Want zo zegt de HEERE: Voor niets bent u verkocht, u
zult ook zonder geld worden verlost.” (Jesaja 52:3). Paulus bemoedigde de Korintiërs door
hen te vertellen: “U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in
uw geest, die van God zijn” (1 Korinthe 6:20). Jezus betaalde de hoogste prijs die ooit
betaald kon worden.
Elke gebied van het leven van de jongeman werd getransformeerd; hij werd hersteld in zijn
positie als zoon, zijn kleding was vervangen, en hij kreeg een ring om zijn vinger (wat staat
voor het herstel van zijn autoriteit).

LEEF DE LES
1. Waar staan Koninklijke gewaden voor en waar staan vuile vodden voor? Welke draag
jij vandaag, denk je?

ONTHOUD DE LES
Gods liefde herstelt mij in elk gebied van mijn leven.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 8

Psalm 9

Spreuken 4

Johannes 5
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DAG 5

DE MOGELIJKHEID VAN VOORZIENING
“En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn
zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij
begonnen vrolijk te zijn.”
(Lukas 15:23-24).
In een preek over voorziening zei Dr. Derek Prince eens het volgende:
“Een kenmerk van God, zoals we Hem leren kennen in de Bijbel, is Zijn overvloed. God is niet
arm. Hij is niet gierig. Hij is niet beperkt. Hij is een God van overvloed. Zijn genade is
overvloedig. Zijn liefde is overvloedig. Zijn voorziening is overvloedig. […] de consequentie
van zonde is, uiteindelijk, misère, armoede en hulpbehoevendheid. In een zondig leven kan
geen overvloed zijn. […] Maar God verlaat ons niet, […] Hij biedt ons zowel Zijn vergeving als
Zijn voorziening.”
God biedt ons de mogelijkheid om ons met Hem te verzoenen, zodat we terug kunnen
ontvangen wat we waren verloren en om voorziening te ontvangen voor al onze noden.
Het is interessant om te zien hoe de vader in Lukas 15 het vetgemeste kalf laat slachten voor
een geweldig feest. Dit laat iets zien van Gods voorziening.
In de tijd van de aartsvader Abraham sprak God tot hem: “Hij zei: Neem toch uw zoon, uw
enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een
van de bergen die Ik u noemen zal.”(Genesis 22:2). Abraham ging niet met God in discussie;
hij gehoorzaamde Hem direct. De volgende dag nam hij zijn zoon mee, samen met zijn ezels
en wat voorraad, en ze reisden drie dagen lang tot ze aankwamen bij de Berg Moriah. Toen
ze bijna waren aangekomen op de plaats die God had aangewezen hield zijn zoon hem
staande en vroeg: “Papa, mag ik je iets vragen?” “Natuurlijk”, antwoordde Abraham. “Zie,
hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?” (Genesis 22:7b) Ik
geloof dat dit het meest moeilijke moment moet zijn geweest in het leven van Abraham.
Misschien bleef hij even stil, sloot hij zijn ogen en deed een gebed: “God, help me! Ik weet
niet wat ik mijn zoon moet antwoorden! Hoe kan ik hem duidelijk maken dat hij het
slachtoffer is? Heer, geef mij een woord van wijsheid zodat ik hem correct kan antwoorden!”
Dat was het moment waarop hij de grootste openbaring ontving die iemand ooit had gehad.
Hij hoorde de stem van God, die tegen hem zei: “Jehovah Jireh”, wat betekent: “God zal erin
voorzien” (Genesis 22:8). Abraham antwoordde Izak simpelweg met deze woorden: “Jehovah
Jireh”.
Toen het moment aanbrak waarop hij zijn zoon moest offeren sprak God tot hem: “Abraham!
Abraham!” “Hier ben ik”, antwoordde hij. “Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de
jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij
niet onthouden hebt.” (Genesis 22:12).
De verloren zoon ontving alle zegeningen van de vader – inclusief het vetgemeste kalf, dat
verwijst naar de gekruisigde Jezus. God gaf het allerbeste dat iemand ooit had kunnen
geven; Hij gaf niet zomaar een offer, Hij gaf het beste. “Want zo lief heeft God de wereld
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gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:!6).
De mogelijkheid om een buitengewoon leven met Jezus te beleven is van jou! Maak
simpelweg het besluit om naar jouw ‘afspraak’ te gaan, ook al heb je dit misschien al langere
tijd uitgesteld. Nu is het moment! Wanneer jij dat geweldige Encounter met Jezus hebt
gehad zal je anderen vertellen over de zegeningen die jij in je leven hebt ontvangen, vanwege
Zijn offer aan het kruis.

LEEF DE LES
1. Welk offer gaf God voor ons, dat ons in staat stelt om er altijd van verzekerd te zijn
dat Hij het allerbeste geeft?
2. Zoek de volgende bijbelverzen eens op:
• Haggai 2:8 • 2 Korinthe 9:8 • Filippenzen 4:19
3. Gebaseerd op de verzen die jij zojuist hebt gelezen; wat kan jij concluderen over de
voorziening van God?

ONTHOUD DE LES
Al Gods voorziening vinden wij in Jezus, die Zichzelf gaf voor de redding van de
wereld.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 10

Spreuken 5

Johannes 6
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WIE IS JEZUS?
We hebben het gehad over de geweldige mogelijkheid die wij krijgen om een radicale
ommekeer te maken in ons leven. Een ontmoeting met Jezus is de meest geweldige
mogelijkheid die een persoon ooit kan treffen. De historicus Philip Schaff omschrijft de
uniciteit van onze Redder Jezus:
“Deze Jezus van Nazareth veroverde, zonder geld en legers, miljoenen meer dan Alexander,
Caesar, Mohammed en Napoleon; zonder wetenschap of geleerdheid, scheen Hij een groter
licht op menselijke en hemelse zaken dan alle filosofen en geleerden samen; zonder
geschooldheid of geletterdheid, sprak Hij zulke woorden van Leven die daarvoor en daarna
niet meer gesproken zijn, en die een effect hebben gehad die elke spreker of dichter
voorbijstreefden. Zonder ook maar een regel te schrijven, zette Hij meer pennen in beweging,
en inspireerde Hij meer toespraken, preken, discussies, meesterwerken, kunstwerken en
prachtige gezangen, dan dat hele leger van grote mannen van vroeger en huidige tijden.”
Deze Jezus, die het leven van miljoenen mensen wereldwijd heeft veranderd en aangeraakt,
wacht nu totdat jij de deur van jouw hart opent, zodat Hij de plaats in jouw leven kan
innemen die Hem toekomt. “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en
de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met
Mij.” (Openbaring 3:20). Deze uitnodiging is voor iedereen die de boodschap van hoop en
geloof hoort, en die zo écht is en zo anders dan de boodschap van ontelbaar anderen, in hun
poging om de mensheid wat verlichting te schenken.
Buddha claimde nooit God te zijn. Mozes claimde nooit Jehovah te zijn. Mohammed claimde
nooit Allah te zijn. Maar Jezus Christus noemde Zichzelf de ware, levende God. Buddha zei
simpelweg: “Ik ben een leraar, zoekende naar waarheid”. Jezus zei: “Ik ben de
Waarheid” (Johannes 14:6). Confucius zei: “Ik heb nooit beweerd dat ik heilig ben.” Jezus zei:
“Wie van u overtuigt Mij van zonde?” (Johannes 8:46). Mohammed zei: “Tenzij God zijn mantel
van genade over mij werpt, heb ik geen hoop.” Jezus zei: “…want als u niet gelooft dat Ik het
ben, zult u in uw zonden sterven.” (Johannes 8:24).
– ANONIEM
Als jij in deze drie gebeurtenissen geloof met jouw hele hart: dat Jezus gestorven is voor
jouw zonden, dat Hij is begraven, en dat Hij is opgestaan uit de dood op de derde dag, dan
kan jij dit gebed na bidden en de deur van je hart openen, om zo Jezus in jouw leven toe te
laten en Hem te leren kennen.
Heer Jezus, vandaag erken ik dat ik een zondaar ben en dat ik U nodig heb. Ik geloof met
mijn hele hart dat U Uw leven gaf voor mijn zonden, dat U de straf droeg die op mij
terecht had moeten komen, dat U bent begraven, dat U terug tot leven kwam en dat U
voor eeuwig leeft. Vergeef mijn zonden en was mij schoon met Uw kostbare bloed.
Vandaag accepteer ik U als mijn Heer en mijn persoonlijke Redder. Schrijf mijn naam in Uw
boek van Leven en wis het nooit meer uit. Ik bid dit alles in Uw naam. Amen.
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ONTHOUD DE LES
Niets in deze wereld is te vergelijken met het kennen van Jezus.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 11

Psalm 12

Spreuken 6

Johannes 7
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VIER MOGELIJKHEDEN
Er was eens een jonge vrouw die besloot de veiligheid van haar huis en familie achter
zich te laten. Ze voelde de wereld aan haar trekken, en dus ging ze erop uit, op zoek
naar een leven van geluk en vrijheid. In haar hart onderdrukte ze het idee van ‘familie’
en ze overtuigde zichzelf ervan dat ze niet langer hoefde te leven met haar ouders en
gezin. Ze was onlangs zelf moeder geworden, maar ze werd gestrest van het idee dat
ze zou moeten luisteren naar de adviezen van anderen. Ze ontmoette een jonge man,
die haar hart veroverde met zijn charmes. Samen vertrokken ze om een nieuw leven
op te bouwen. Ze liet haar zoontje achter en vluchtte weg, om de dromen van haar
hart na te jagen.
Het probleem was dat haar leven bestond uit drugs, alcohol en totale chaos. Te
midden van al het geweld werd ze weer zwanger, maar haar leven was een
neerwaartse spiraal geworden die leidde tot steeds meer ellende. Ze verbrasten al
hun geld, gooiden hun waardigheid weg, verknoeiden elke band met hun familie. Ze
waren eenzaam en dakloos. Vanwege de manier waarop ze geleefd hadden, werd
deze vrouw heel ziek en ze belandde op het randje van leven en dood. Kanker vrat
haar lichaam op. En alsof dat nog niet genoeg was had ze geen plekje voor zichzelf,
geen huis – alles wat ze over had waren onvervulde dromen, verlaten kinderen en een
hart vol bitterheid.
Haar verhaal is heel vergelijkbaar met het verhaal van de jongeman die zijn huis verliet
en zijn erfenis voortijdig opeiste, zodat hij erop uit kon trekken, de wijde wereld in.
Maar daar kwam hij erachter dat zijn rebellie alleen maar leidde tot problemen en
gebrokenheid. Net als deze jonge vrouw eindigde hij zonder slaapplek, tussen de
varkens, en aasde hij op hun eten. Op een dag besloot hij om op te staan en terug te
keren naar zijn vader; hij besloot om dingen goed te maken, om zijn fouten toe te
geven en zich over te leveren aan de genade van zijn vader.
Er kwam een moment waarop ook de jonge vrouw iets dergelijks meemaakte. Ze lag
op een koud bankje in het park, te luisteren hoe een groepje kinderen grappen over
haar maakte. Ze vroeg zich af: “Wat ben ik hier aan het doen? Hoe ben ik hier beland?
Ik heb ontelbare fouten gemaakt en heel veel slechte dingen gemaakt, maar zó wil ik
niet eindigen!”
Terwijl ze hierover aan het nadenken was kwam er iemand naar haar toe, die voor haar
wilde bidden. Terwijl ze samen baden realiseerde zij zich dat God haar een nieuwe
kans bood. De hele tijd was ze aan het wegrennen geweest – niet van huis of voor
haar familie – maar van God – en dit was het moment van een totale ommekeer.
Vanaf die dag begon haar leven te veranderen. Toen ze eenmaal terug was gekomen
bij God, begon Hij weer orde te brengen in haar chaos. Ze werd vrijgemaakt van haar
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verslavingen, haar relatie met haar kinderen werd hersteld en ze werd volledig
genezen van kanker.
Ik ben die jonge vrouw. Ik ben die verloren dochter. Ik rende en rende, maar
uiteindelijk besloot ik om terug te keren naar mijn Vader, en Hij gaf mij de beste kans
in mijn leven.
Olga Morales (Pra. MCI Bogota)
De jongeman waar de Bijbel het over heeft in Lukas 15:11-24 is duidelijk een
afspiegeling van de situatie waarin zo velen van ons zich bevinden, wanneer wij ons
hebben verwijderd van God of wanneer wij nog nooit hebben besloten om Hem te
volgen. Wanneer een persoon zich verwijdert van zijn Vaders huis, dat wil zeggen,
Gods koninkrijk, berooft hij zichzelf niet alleen van Gods liefde en een geweldige
relatie met Hem – maar ook loopt hij de mogelijkheid mis van een gelukkig,
gezegend leven. Herinner je je nog de vier kostbare mogelijkheden die de Vader gaf
aan de jongeman, toen hij eenmaal de beste beslissing van zijn leven had gemaakt?
1. De mogelijkheid om Hem te ontmoeten
2. De mogelijkheid om met Hem verzoend te worden, en met de mensen om
ons heen
3. De mogelijkheid voor herstel – terug ontvangen van alles wat je verloren bent
4. De mogelijkheid van voorziening – de zoon kreeg volledige toegang tot de
voorraadkamers van zijn Vader.
Vandaag is een dag van reflectie. Jij kan nu beslissen om de vier mogelijkheden te
ontvangen die God jou aanbiedt. Sta niet toe dat angst, twijfel of de geneugten van
deze wereld jou nog misleiden. Accepteer niet het idee dat een gelukkig leven
mogelijk is zonder God. Jezus wil jou het allerbeste geven; Hij stierf aan het kruis om
jou een overvloedig leven te geven, vol van bestemming en vreugde.
Het is belangrijk dat jij besluit om Hem met je hele hart te zoeken. Zoals de acteur en
martial arts expert, Chuck Norris, eens zei:
“Echte mannen leven voor Jezus. Het is belangrijk om je te verzoenen met Jezus nu
die kans er nog is. Het leven is zo breekbaar dat je nooit weet wanneer het over is.
Het kan voorbij zijn in een fractie van een seconde, en dan is het te laat om Gods gift
van redding te ontvangen.”
Jezus heeft het leven van miljoenen mensen veranderd – Hij gaf hen een doel, een
bestemming en echte vreugde. Deze ervaring is onvergelijkbaar, het is zelfs nog
beter dan het allermooiste moment dat jij tot nu toe in jouw leven hebt ervaren.
Besluit om God te zoeken met al je kracht, dan zal Hij jouw leven compleet
veranderen.
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LEEF DE LES
1. Welke veranderingen heb jij opgemerkt in jouw leven deze week?
2. Welke van de vier kostbare mogelijkheden zou jij op dit moment van je leven
het liefste willen ervaren?
3. Bid in je eigen woorden, en vraag God om die mogelijkheid waarheid te
maken in jouw leven.

ONTHOUD DE LES
Jezus biedt mij de mogelijkheid om een ontmoeting met Hem te hebben.
Om verzoend te worden met Hem, compleet herstel te ervaren en Zijn
overvloedige voorziening te ontvangen.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 13
Johannes 8

Psalm 14

Spreuken 7
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WEEK 2

DE BESTE DEAL VAN

JOUW LEVEN
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DAG 8

DE BESTE DEAL VAN JOUW LEVEN
“Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt.
Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles
wat hij had, en hij kocht hem.” (Mattheus 13:45-46).
Jezus vertelde eens dit verhaal over de koopman die parels zocht; toen de man er
één vond die veel waard was ondernam hij meteen actie en verkocht hij alles wat hij
had, zodat hij hem kon kopen. Ook al lijkt het misschien alsof de man een overhaaste
beslissing nam, hij was ervan overtuigd dat hij het juiste deed. Hij zag in dat de
waarde van de parel zó groot was dat het alles waard was wat hij bezat. Die
koopman is Jezus en de parel die hij vond zijn jij en ik: Hij gaf alles! Hij betaalde de
prijs voor onze redding.
Eens bracht Derek Prince ruim een jaar door in een militair ziekenhuis in Egypte
vanwege een, volgens de dokters, ongeneeslijke huidziekte. De hopeloosheid van die
situatie leidde hem een tijdje door een donkere vallei van wanhoop.
Op een dag kreeg hij onverwacht bezoek van twee christelijke dames die een nogal
gevaarlijke reis ondernomen hadden, simpelweg zodat zij met hem konden bidden.
Terwijl ze baden daalde de aanwezigheid van God neer. Eén van de vrouwen deelde
een profetisch woord van God, dat later fundamenteel zou worden in de bediening
van dr. Prince:
“Beschouw het werk van Jezus aan het kruis als een perfect werk; perfect in alle
opzichten, perfect in elk aspect.”
Ook al verbeterde zijn huidconditie niet direct tijdens de gebedstijd, toch realiseerde
Derek Prince zich dat God hem de bron had laten zien, waar vanuit hij complete en
absolute voorziening zou ontvangen: het Kruis van Golgotha.
Jezus bracht het grootste gedeelte van Zijn tijd in de bediening door met Zijn twaalf
discipelen. Ook al geloofden zij dat Hij de beloofde Messias was, toch kwam er een
moment dat het hen verbaasde dat Hij zei: “En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben,
zal allen naar Mij toe trekken.” (Johannes 12:32) de menigte antwoordde Hem toen:
“Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt
U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des
mensen? (vers 34).
Ze begrepen nog steeds niet dat Jezus de kruisiging zou moeten doorstaan, zodat
de deur van Hoop kon worden geopend voor alle mensen door de hele
geschiedenis, ongeacht hun ras, religieuze achtergrond, cultuur of socioeconomische status. Wanneer Hij zou worden verhoogd*, zou het Kruis de mensheid
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naar Christus leiden. Zelfs de twaalf discipelen moesten deze openbaring nog
persoonlijk ontvangen.
*(Toen Hij zei: “als Ik van de aarde verhoogd ben”, verwees Jezus naar het moment dat Hij zou worden
gekruisigd. Een persoon die aan het kruis werd gehangen werd letterlijk met zijn lichaam van de grond
geheven.)

Vele jaren geleden was mijn vrouw in een meeting met haar team van twaalf. Ze
leerde aan hen dat de openbaring van het kruis fundamenteel zou moeten zijn in het
leven van elke christen. Ze las uit Johannes 17:3 en moedigde iedere aanwezige aan
om aan God te vragen om die persoonlijke openbaring. Zodra zij had gebeden:
“God, geef mij een openbaring van het kruis”, kreeg zij een hoogst buitengewone
ervaring. God nam haar geest en verenigde die met de geest van Jezus op het
moment van Zijn kruisiging; ze kon letterlijk voelen wat Jezus had doorgemaakt
terwijl Hij daar aan het kruis hing. Haar geestelijke ogen werden geopend en ze was
in staat om de duisternis te zien, die op dat moment over de aarde lag.
Jezus is de enige persoon die wist dat Hij geboren was met het doel te sterven. Hij
begreep dat Zijn bestemming was om te sterven aan het kruis van Golgotha – er was
geen andere manier – alleen de dood en het offer van Jezus Christus kon de
mensheid redden. Dat was waarom Hij de Farizeeën vertelde: “Breek deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.” (Johannes 2:19b). Zij begrepen dit niet;
ze dachten dat Hij het had over het gebouw, maar eigenlijk sprak Hij over Zijn eigen
offer. Hij wist dat, als Hij zou sterven aan het kruis, Hij daarmee de verlossing van de
mensheid zou verzegelen.
Paulus begreep de betekenis van de kruisiging méér dan anderen, omdat Hij Jezus
dagelijks ervoer. Hij zei: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar
Christus leeft in mij…” (Galaten 2:20a). Het kruis zou niet een eenmalige of soms
terugkerende ervaring voor ons moeten zijn – we zouden dagelijks bij het kruis
moeten zijn in een ontmoeting die ons leidt tot het begrijpen van alles wat God voor
ons gewonnen heeft door Zijn offer!

LEEF DE LES
1. Ontdek Gods reddingsplan meer in de diepte, door de volgende bijbelverzen
te bestuderen en de vragen te beantwoorden:
- Waarvoor kwam Jezus in deze wereld? (1 Timotheüs 1:15).
- Wie riep Jezus en wie ontving Hem? (Mattheus 9:13) (Lucas 15:2).
- Zondigde Jezus wel eens? (Hebreeën 4:15) (1 Petrus 2:22).
- Wat droeg Jezus voor ons aan het kruis? (1 Petrus 2:24).
- Waarom stierf Jezus aan het kruis? (1 Petrus 3:18).
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2. Verklaar in geloof:
Het kruis opende de deur naar Hoop in mijn leven. Ik weet dat ik alle dingen kan
doen, door Jezus, omdat Hij mij de kracht er voor geeft.

ONTHOUD DE LES
Het is nodig dat ik dagelijks een persoonlijke openbaring ontvang van het
volmaakte werk aan het Kruis.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 16

Psalm 17

Spreuken 8

Johannes 9

Pagina 25

Life Class

DAG 9

JEZUS GING IN ONZE PLAATS
Eeuwenlang had God moeten omgaan met de rebellie Zijn eigen volk. Hoe Hij Zich
hierover voelde lezen we in de woorden van de profeet Jesaja: “Waarom wilt u nog
meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is
ziek, en heel het hart is afgemat.” (Jesaja 1:5). Daarna sprak Hij over de manier
waarop Zijn eigen Zoon de straf zou moeten dragen die de mensheid eigenlijk
verdiende: “Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan:
wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet
met olie verzacht.” (Jesaja 1:6).
Ik geloof dat er geen situatie oneerbaarder kan zijn dan de aanblik van de Schepper
van het leven, Die lijdt vanwege de misdaden, begaan door Zijn eigen creatie. “Zoals
velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van
iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen…” (Jesaja
52:14). “Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht
en wij hebben Hem niet geacht.” (Jesaja 53:3). “Maar Hij is om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing
gekomen.” (Jesaja 53:5). “Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE
spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen Mij in
opstand gekomen.” (Jesaja 1:2).
Als een liefhebbende Vader zocht God naar een manier om ons te redden. Hij zag
dat de enige manier om de mensheid te verlossen, zou zijn door Zijn Zoon, Jezus
Christus. God moest een beslissing nemen: ofwel, de hele mensheid zou voor
eeuwig verdoemd zijn vanwege hun zonden; ofwel, de straf voor de gehele
mensheid zou door Zijn Zoon gedragen moeten worden.
We weten dat Jezus ermee instemde om onze plaats in de nemen, en om die
verschrikking van het kruis te doorstaan, vanwege Zijn liefde voor ons. Een verhaal
dat stamt uit een reddingsmissie in Japan illustreert goed het offer dat Jezus voor
ons bracht:
Na een verschrikkelijke aardbeving die Japan trof in 2011 vond een team
reddingswerkers het lichaam van een vrouw, begraven onder het puin. Ook al wees
alles erop dat de vrouw overleden was, besloot één van de teamleden haar toch nader
te onderzoeken. Onder haar lichaam troffen ze een drie maanden oude baby, levend
en wel. Bij haar in het dekentje gebonden vonden ze de telefoon van de vrouw met
daarop een sms die zij geschreven had. De boodschap was: “Als jij overleeft, onthoud
dan dat ik van je houd.” De vrouw gaf haar leven en haar lichaam uit liefde voor haar
baby; zij stierf, in de hoop dat zij haar kind de kans op leven zou geven.
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Ook al stierf deze vrouw zonder dat zij wist of haar kindje zou overleven, toch was
haar offer niet voor niets geweest en werd de baby gered. Jezus, echter, wist dat Hij
de verlossing van de hele mensheid zou winnen door te sterven, want dat was de
missie die de Vader aan Hem had toevertrouwd.
De Vader was Zich al bewust van alle pijn die Zijn geliefde Zoon zou moeten
doorstaan. Maar Hij wist dat de wonden op Jezus’ mishandelde lichaam ons medicijn
zouden worden, en de grootste uiting van Zijn liefde voor ons.
Zijn liefde is onvoorwaardelijk; het kent geen limieten en is niet afhankelijk van
externe factoren. Interessant genoeg bestaan in het Grieks (de taal waarin het
Nieuwe Testament geschreven is) vier verschillende woorden die in het Engels allen
vertaald worden met ‘liefde’, en waarvan drie voorkomen in het Nieuwe Testament.
Dit zijn ‘storge’ of ‘natuurlijke liefde’ (zoals de liefde van een moeder voor haar kind),
‘eros’, seksuele liefde (tussen echtgenoten), ‘philia’, ofwel broederlijke liefde (tussen
vrienden); en ‘agape’, ofwel onvoorwaardelijke liefde. Agape staat in direct verband
met God, “…want God is liefde [agape]” (1 Johannes 4:8b). De theoloog Norman
Geisler geeft een uitleg van drie van deze termen: “Erotische liefde is egoïstisch. Het
zegt: ‘Mijn eerste en laatste uitgangspunt ben ik zelf.’ Philische liefde is wederzijds.
Het zegt: ‘Ik zal geven, zo lang ik ook ontvang.’ Maar Agape-liefde is altruïstisch,
want het zegt: ‘Ik zal geven, en ik hoef daarvoor niets terug in de plaats.’”
Uiteindelijk betekent Agape-liefde: “te houden van degene die jouw liefde niet
verdient, dwars door teleurstelling en afwijzing.” We vinden de perfecte omschrijving
van Agape-liefde in het boek Romeinen:
“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor
goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige
sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te
sterven. God echter bevestigt Zijn liefde [agape] voor ons daarin dat Christus voor ons
gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:6-8, nadruk toegevoegd).
Jezus’ dood aan het kruis is de perfecte demonstratie van Agape-liefde –
onvoorwaardelijke liefde die niets terugvraagt. Agape-liefde bracht Jezus ertoe om
Zich te vernederen op de meest schaamtevolle manier. De Zoon van God werd door
de wereld veracht en bespot.
Het verlangen van Gods hart is dat wij deze liefde, die alleen Hij kan geven, leren
kennen. Deze Agape-liefde die alleen gevonden kan worden in Hem en die niet te
vervangen is door iets of iemand anders.
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LEEF DE LES
1. Bedenk een voorbeeld van Agape-liefde die jij hebt meegemaakt en schrijf
hier iets over.
2. Memoriseer Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin
dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”
3. Op welke manier laat het feit dat Jezus stierf voor de goddelozen en de
zondaars, Agape-liefde zien?

ONTHOUD DE LES
Jezus’ offer aan het kruis is de grootste demonstratie van Gods volmaakte
liefde.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 18

Spreuken 9

Johannes 10
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DAG 10

HET WONDER VAN DE OMWISSELING
“Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden.
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, mijn Knecht, velen rechtvaardig
maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.”
(Jesaja 53:11)
Extreme Make-over: Home Edition is een bekende Amerikaanse reality-show. Een
team van bouwkundig experts en interieur-stylisten kiezen een familie uit die door
een zware tijd is gegaan, en geeft hun huis vervolgens een complete make-over.
Vaak moeten de familieleden officieel instemmen met de sloop van hun huis, en al
zijn kenmerken, om die ingrijpende “facelift” waarheid te laten worden. Ook al
vinden sommige families het moeilijker om deze beslissing te nemen dan anderen, zij
realiseren zich altijd wel dat zij uiteindelijk beter af zullen zijn. Door alles op te geven
wat zij ooit hadden, kunnen zij uiteindelijk genieten van alle voordelen van een nieuw
huis. Zij wisselen hun huis en hun oude manier van leven in voor een vernieuwde,
verbeterde versie; precies wat zij nodig hadden!
Iets soortgelijks gebeurt wanneer wij erkennen wat voor kracht er is in het offer dat
Jezus voor ons bracht aan het kruis. Het kruis van Golgotha was een Hemelse
Omwisseling, voorbereid door God Zelf. Al het kwaad dat in ons woonde kwam op
Jezus, zodat al het goede van Hem in ons zou kunnen plaatsnemen. De Heer Jezus
zei: “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik
ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10).
Zo snel als God de mens had geschapen en hem Zijn levensadem schonk, maakte de
vijand (ook wel bekend als de dief) het tot zijn missie om ons geluk van ons te roven.
Toen hij de mens misleidde, kwam daarmee zowel fysiek als geestelijk de dood
binnen in het paradijs, wat de ondergang leek te worden van al Adams
nakomelingen. Maar… God de Vader had al een reddingsplan voorbereid: Jezus zou
naar de wereld komen om de vloek, door Zijn dood, op te heffen (Hebreeën
2:14-15).
Vanwege de zonde was een oordeel uitgesproken over het hele menselijke ras.
Paulus schreef: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van
God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Romeinen 6:23). Een
doodsoordeel hing ons boven het hoofd, maar God greep in door Zijn eigen Zoon in
onze plaats te sturen. Zijn dood aan het kruis cancelde onze schuld, zodat wij leven
konden ontvangen. “…maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die
voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de
dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou
proeven.” (Hebreeën 2:9).
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Jezus hing uren lang aan het kruis. Elke ademteug deed Hem pijn, omdat Hij Zijn
hele lichaam moest ondersteunen met Zijn aan het kruis genagelde voeten. De pijn
die deze druk veroorzaakte was bijna ondraaglijk. Zijn lichaamstemperatuur bleef
stijgen, vanwege de infecties die al Zijn open wonden veroorzaakten. Het leven
vloeide langzaam uit Hem weg. Druppel voor druppel viel Zijn bloed op de grond.
Hij bleef daar hangen totdat hij de missie volbracht had waarmee de Vader Hem had
gezonden.
Als wij in staat zijn om dit voor ons te zien, zal dat ons enorm helpen op de
momenten waarop we het het hardste nodig hebben. We zullen dan namelijk in
staat zijn te visualiseren hoe Jezus al onze zonden absorbeerde en elke vloek van ons
wegnam, om deze voorgoed te vernietigen. Wanneer wij die openbaring ontvangen
vindt het wonder van de omwisseling plaats. Alle kwaad, dat ooit in ons was, is
geabsorbeerd door de kracht van het kruis van Jezus. God neemt onze rebelse en
zondige natuur en plaatst dit op het lichaam van Zijn Zoon. Onthoud dat Jezus nooit
wegliep van de wil van Zijn Vader; Hij leidde een perfect leven. Alle zegeningen die
Hem toekomen, vanwege het feit dat Hij perfect leefde, zullen voor ons zijn,
wanneer wij ons leven compleet aan Hem geven.
Jezus zei: En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij…“ (Johannes
17:10a). Om de volheid van Zijn zegeningen te kunnen ontvangen, is het nodig dat
wij eerst ons hele leven aan Hem overgeven. Wij kunnen niet het nieuwe, dat God
voor ons heeft, ontvangen wanneer wij niet eerst alle oude dingen achterlaten die wij
met ons mee hebben genomen. In Zijn oneindige genade verenigde God Zijn
onmetelijke wijsheid met Zijn eeuwigdurende genade, en het resultaat daarvan was
de redding van de mensheid.
Jezus besloot om al het kwaad dat in ons woonde op Zich te dragen, en de pijn en
vernedering van het kruis te doorstaan, om één simpele reden: Hij kon het resultaat
van Zijn lijden al voor Zich zien. Hij wist dat Zijn lijden ons zou vrijmaken van zonde
en alle consequenties van zonde. Hij kóós voor het kruis, vanwege Zijn liefde voor
ons. Zijn hart verlangde ernaar om ons te zien vrijkomen van elke keten die ons
gevangen hield.
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LEEF DE LES
1. Welke soort omwisseling vindt plaats bij het kruis? We mogen negen zaken
achterlaten, zodat we negen zegeningen kunnen ontvangen van Jezus. De
eerste omwisseling staat er al, vul zelf de overige acht in.

ONTHOUD DE LES
Al het kwaad dat in ons woonde, werd geabsorbeerd door de kracht van
het kruis van Jezus. In plaats daarvan ontvingen wij al het goede dat Hij is.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 19

Spreuken 10

Johannes 11
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DAG 11

VRIJHEID AAN DE VOET VAN HET KRUIS
In vroeger tijden werden er vaak slavenmarkten gehouden op publieke plaatsen. De
slaven waren makkelijk te identificeren, omdat boven hen een speer hing, dat
betekende dat iedereen die kon betalen hen mocht kopen. De slaven hadden het
recht niet om hun mening daarover te geven; het was alsof ze geen eigen wil hadden.
Op een keer ging een handelsman naar de slavenmarkt en hij kocht daar een heel
mooie vrouw. Zij was doodsbang, omdat zij niet wist wat voor toekomst haar te
wachten stond. Ze was zich er van bewust dat zij de meest vreselijke taken zou moeten
uitvoeren en gedwongen zou worden te doen wat hij ook maar van haar zou eisen.
Toen zij oog in oog met hem kwam te staan, spuugde zij naar hem uit pure ergernis.
Hoewel zij dit wel had verwacht, reageerde hij niet agressief. In plaats daarvan pakte
hij een zakdoek en maakte zijn gezicht schoon. Toen nam hij het document dat hem
haar wettige eigenaar verklaarde, en overhandigde dit haar met de volgende
woorden: “Jij bent de eigenaar van jouw eigen toekomst.” Hij draaide zich om en
maakte aanstalten om te vertrekken. De vrouw, nog steeds onthutst door wat haar
zojuist was overkomen, rende hem achterna en vroeg hem of zij alsnog bij hem mocht
blijven om voor hem te zorgen.
Jezus deed iets soortgelijks voor ons. Ook wij waren eens slaven op die slavenmarkt,
met een speer van zonde die boven ons hoofd hing. Op een zekere dag kwam Jezus
voorbij en Hij zag ons op dat publieke plein; Zijn hart was zo met ons bewogen dat
Hij besloot om de prijs voor onze vrijlating te betalen -de prijs van Zijn bloed.
Jezus’ dood aan het kruis en Zijn opstanding op de derde dag zijn de twee meest
betekenisvolle gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden in de geestelijke
wereld, en zij hebben effect op ieder niveau: natuurlijk, sociaal, politiek, etc. Als wij
werkelijk in staat willen zijn om alle voordelen te genieten van Zijn offer, is het van
essentieel belang dat wij nederig genoeg zijn om te erkennen dat alles wat wij
hebben en alles wat wij verwerven van Hem komt.
Eerder deze week lazen we het gelijkenis van de koopman en de parel (Mattheus
13:45-46). We leerden dat God Zijn kinderen beschouwt als een parel van grote
waarde. Maar voor ons is de parel het kruis van Golgotha! Ontdekken dat het kruis
het allerbeste is wat een persoon kan overkomen, omdat het dáár is waar wij het
eeuwige leven vinden en genezing van elke kwaal (Jesaja 53:5b). Alleen in Jezus
vinden wij vrijheid van iedere vloek (Galaten 3:13).
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LEEF DE LES
1. Er zijn verschillende manieren waarop jij nu kunt reageren op het kruis.
Besluit het volgende:
• Geef jouw zwakheden aan Jezus, zodat Hij ze kan dragen. Accepteer al Zijn
kracht. Schrijf de zwakheden op, waarvan jij verlangt dat Hij ze vandaag uit
jouw leven wegneemt.
• Leg je zonden af door je ervan te bekeren – dit is de deur naar de zegen.
Accepteer Zijn redding.
• Leg elke ziekte af. Ontvang Zijn gezondheid.
Als jij strijdt met een lichamelijke zwakte, vraag jouw pastor dan om voor jou
te bidden. Het Woord van God leert ons: “Is iemand onder u ziek? Laat hij
dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem
bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige
gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij
zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.” (Jakobus 5:14-15).
Wanneer jij dit doet, plaats jij jouw hele vertrouwen in de genade van de
Heer Jezus en zal je in staat zijn om samen met de apostel Paulus te zeggen:
“Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.” (Filippenzen
4:13).
2. Verklaar:
• Door het bloed van Jezus ben ik gered uit de macht van de vijand.
• Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven.

ONTHOUD DE LES
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 20

Psalm 21

Spreuken 11

Johannes 12
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DAG 12

ELKE LAATSTE DRUPPEL BLOED
Er is een bekend kinderboek, “De gulle boom”, geschreven door Shel Silverstein
waarin een jongen en zijn boom de beste vrienden zijn en alles samen doen. Waar
veel mensen de kleine jongen zien als de hoofdpersoon van het verhaal is de boom
eigenlijk degene om wie het allemaal draait. Het boek begint met: “Er was eens een
boom […] en zij hield van een kleine jongen.” Toen de jongen nog heel klein was
speelde hij ‘koning van het bos’ met de boom en maakte hij een kroon van haar
bladeren. Naarmate de jongen ouder werd, begon hij de boom steeds minder vaak
op te zoeken. Zijn hart ging uit naar andere zaken – geld en bezittingen. Dus gaf de
boom hem appels die hij kon verkopen. “En de boom was tevreden.” Toen hij nog
wat ouder was, wilde hij een huis gaan bouwen, en dus gaf de boom hem haar takken.
“En de boom was tevreden.” Toen de jongen volwassen geworden was, raakte hij
teleurgesteld in het leven en gefrustreerd; hij wilde naar een plek gaan, ver weg, en
dus bood de boom hem haar stam aan om er een boot van te maken, zodat hij de
wereld over kon varen; en dat is wat hij deed. Na vele jaren keerde de jongen terug,
inmiddels was hij een oude man geworden. De boom had de jongen al haar appels
gegeven, haar takken en zelfs haar stam. Maar nu zocht de jongen simpelweg een
plek om te zitten en te rusten, en dus gaf de boom hem hetgeen van haar was
overgebleven: haar tronk. “En de boom was tevreden.” Jezus gaf ons alles wat Hij
had, zodat wij in alle vrijmoedigheid bij Hem konden komen. Hij vergoot Zijn bloed op
zeven verschillende manieren, elk met een specifiek doel:
• Het bloed dat Hij zweette. In de Hof van Getsemané had Jezus zo’n zware tijd dat
Zijn zweet veranderde in grote druppels bloed, die op de aarde vielen (Lukas
22:42). Dat was de nacht waarin Jezus leed onder verraad en stress. In die Hof
maakte Hij de keuze om de prijs te betalen voor onze levens, door alle verraad,
angst, pijn en wanhoop op Zich te nemen. Daarom werd de pijn die wij ervaren als
gevolg van verraad weggenomen door Zijn bloed, en kunnen wij nu met zekerheid
leven in Zijn vrede.
• Het bloed als gevolg van de doornenkroon. Een kroon, gemaakt van doornen,
werd met geweld op Jezus’ hoofd geplaatst (Mattheus 27:29-30). Terwijl de
soldaten de kroon op Zijn hoofd sloegen, doorsneden de doornen Zijn voorhoofd,
waardoor dit onophoudelijk begon te bloeden. Het bloed dat vloeide redt ons van
de vloek die op de aarde lag, vanwege de zonde van Adam (Genesis 3:17) en stelt
ons in staat om een gezegend, voorspoedig leven te leiden.
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• Het bloed dat vloeide toen Zijn baard werd uitgetrokken. De profeet Jesaja
schreef het volgende over Jezus: “Ik geef […]Mijn wangen aan hen die Mij de
baard uitplukken” (Jesaja 50:6). Toen ze Hem de baard uittrokken, misvormde dit
Zijn gezicht zo enorm dat Hij alle menselijke schoonheid verloor, net zoals de
profeet had geschreven: “Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was
er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben” (Jesaja 53:2c). Zijn gezicht
werd compleet onherkenbaar gemaakt, zodat wij onze identiteit zouden kunnen
terugvinden.
• Het bloed dat uit de striemen op Zijn rug kwam. Voordat Hij aan het kruis werd
gehangen werd Jezus eerst nog negenendertig keer geslagen met een Romeinse
zweep. Iedere streng van deze zweep was verzwaard met metaal en stukken bot,
waardoor niets van Zijn huid heel werd gelaten en stukken vlees van Zijn rug
werden weggeslagen. De profeet Jesaja licht toe waarom God toestond dat dit
gebeurde: “Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft
Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en
verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn
striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jesaja 53:4-5). Vanwege de wonden
die Hem werden toegebracht, heeft Jezus voor ons voorzien in complete genezing
van elke ziekte, en vrijheid van al onze overtredingen. Het maakt niet uit hoe erg
wij eraan toe waren; we kunnen vrijkomen en leven in complete gezondheid,
vanwege Zijn offer.
• Het bloed dat uit Zijn handen vloeide. Nadat ze Jezus hadden uitgekleed
nagelden ze Hem aan het kruis. Ze sloegen scherpe spijkers door elk van Zijn
handen. Tijdens Zijn jaren in de bediening had Hij ontelbare wonderen gedaan met
deze handen, Hij had onvermoeibaar gewerkt om het Koninkrijk van de Hemel te
brengen naar de aarde, en Hij had de kracht van God vrij gezet over de mensheid.
Onze Hemelse Vader verlangt ernaar om hetzelfde te doen door onze handen. Dat
was de reden dat Hij toestond dat de genadevolle, ijverige handen van Jezus
werden doorboord – zodat Zijn bloed onze handen zou verlossen van elke slechte
daad, en om zowel onze handen als onze levens te activeren in de gaven van de
Heilige Geest, door Wie Gods glorie zichtbaar wordt op de aarde.
• Het bloed dat vloeide uit Zijn voeten. De derde spijker, die Jezus’ voeten
doorboorde, staat voor overwinning over onderdrukking. Deze spijker was langer
dan de andere twee, omdat deze gebruikt werd om twee voeten tegelijkertijd te
doorboren, recht onder het enkelbot. Voor Jezus was ademen op deze manier erg
moeilijk; Zijn romp kwam in de verdrukking, waardoor hij met Zijn hele gewicht op
die ene spijker in Zijn voeten moest steunen om goed te kunnen ademen. Dit
versterkte de kwellende pijn in Zijn benen. Waarom moest Jezus dit allemaal
doorstaan voor ons? Zodat elke stap die wij zetten, wordt verlost, en vruchtbaar
wordt in Hem. Zodat een ieder die de weg is kwijtgeraakt deze opnieuw vindt,
zodat wij een heilig, doelgericht leven kunnen hebben onder Gods leiding.
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• Het bloed dat stroomde uit Zijn hart. Nadat Jezus de laatste adem had
uitgeblazen doorboorde een soldaat Zijn zij met een speer. Wat volgde was een
plotselinge uitstorting van bloed en water. Experts zeggen dat, wanneer bloed en
water op die manier gecombineerd zijn in het lichaam, dit komt doordat het hart
van de persoon is geëxplodeerd. De benauwdheid en angst die Jezus had
gedragen aan het kruis was zó groot, dat Zijn hart het niet meer kon dragen.
Misschien denk jij: “Mijn hart is gebroken, het ligt aan diggelen; mijn wonden zitten
zó diep.” Maar vandaag zegt Jezus tegen jou; “Zoon, dochter, Mijn hart
explodeerde, zodat het jouwe genezing kan ontvangen. Jouw emoties kunnen
hersteld worden. Kom naar Mij, dan zal ik Mij tot jou keren. Als je bij Mij komt, zal
jouw leven vanaf vandaag nooit meer hetzelfde zijn.”

De beste keuze die wij kunnen maken als reactie op dit alles, is het toevertrouwen
van onze harten aan Jezus. Alles wat wij naar het Kruis brengen en onze oude natuur
daar achterlaten. Heel ons verleden blijft dan achter bij het Kruis en we ontvangen
een nieuwe natuur - het karakter van Christus in ons. Wanneer we bij het Kruis
komen ontdekken we dat de armen van onze geliefde Jezus altijd wagenwijd
openstaan. Klaar om ons te ontvangen.
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LEEF DE LES
1. Kijk naar het voorbeeld hieronder en schrijf de zeven keren dat Jezus’ bloed
vloeide in de linkerkolom. In de rechterkolom schrijf je op in welk gebied deze
bloedvloeiingen herstel hebben gebracht:
Het bloed dat Jezus vloeide…
Door Zijn zweet
_________________________________

maakte mij vrij van verraad
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

ONTHOUD DE LES
Elke druppel bloed die uit Jezus’ lichaam vloeide had een specifiek doel:
zodat ik volledig verlost zou zijn.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 22

Psalm 23

Spreuken 12

Johannes 13
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DAG 13

DE ONVERGELIJKBARE PRIJS DIE JEZUS
VOOR MIJ BETAALDE
Charles Spurgeon (vaak omschreven als de prins onder de predikers) maakte
duidelijk wat Jezus doorstond aan het kruis van Golgotha:
Dit is de pijn die Hij vrijwillig op Zich nam voor degenen die Hij liefhad. De Romeinse
kruisiging is één van de meest pijnlijke doodstraffen die men zich kan voorstellen. Het
is afgrijselijk en onvoorstelbaar. Al Gods kinderen zouden zich regelmatig moeten
bedenken welke prijs Jezus voor hen betaald heeft.
Dit brengt ons bij het tweede element van Jezus’ offer, namelijk, Zijn zielenpijn. Het
menselijk denkvermogen kan zich misschien nog enigszins voorstellen door welke
lichamelijke pijn Jezus is gegaan. Maar het gaat ons voorstellingsvermogen ver te
buiten om ons een beeld te kunnen vormen van de enorme kwelling van Jezus’ ziel
tijdens die laatste momenten van Zijn leven.
Hij deed een poging om wat licht te werpen op de doodsangsten die Jezus uitstond:
Ik zou die gedachten nooit beter kunnen uitdrukken dan door deze veel herhaalde
woorden te gebruiken: het leek alsof de hel werd uitgegoten in Zijn beker; Hij greep
deze beker en “In één geweldige teug van liefde, dronk hij veroordeling tot de laatste
druppel op.” Zodat er niets meer overbleef van de wroeging en bitterheid van de hel
voor Zijn mensen. Ik zeg niet dat Hij op dezelfde manier leed, maar Hij doorstond een
equivalent voor hetgeen ons te wachten stond, en gaf daarmee God de voldoening
voor alle zonden van Zijn kinderen. Ook gaf Hij Hem een gelijkwaardige afbetaling
voor al hun schulden. Nu, kun jij je ook maar enigszins een voorstelling maken van de
afmeting van de redding die onze Heer Jezus Christus bracht?
Christenen zullen tot in eeuwigheid de diepten blijven ontdekken van het mysterie
van het Kruis. Gods kinderen zullen nooit ophouden versteld te staan van de enorme
verlossing die onze Heer Jezus ons bracht. Spurgeon maakt in zijn betoog een
cruciaal leerstellig punt. Hij benoemt dat Jezus niet op exact dezelfde manier leed
als de zielen in de hel, en daarmee impliceert hij dat Jezus niet de hel binnenging om
daar door het vuur van veroordeling te worden gekweld. Maar, door het dragen van
de straf van de zonden van Zijn kinderen “verdroeg Jezus een equivalent daarvan, en
gaf Hij God daarmee de voldoening voor alle zonden van Zijn kinderen.”
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Dat was de prijs die Jezus betaalde. Hij leed onder de toorn die eigenlijk voor ons
bestemd was. Het is voor een mens onmogelijk om te bevatten hoe diep deze
geweldige, ontzagwekkende, grandioze daad van Jezus eigenlijk gaat.

LEEF DE LES
Vul de ontbrekende stukken in en memoriseer elk van de verzen:
1. Psalm 46:2 “God is ons een …………….… Hij is in hoge mate een
…………………………………….…..
2. Psalm 27:1 “De HEERE is mijn licht en mijn ……………………………… Voor
wie zou ik ………………………..………… De HEERE is mijn…………………
Voor wie zou ik ……………………………

ONTHOUD DE LES
Jezus dronk de beker met straf helemaal leeg, zodat deze mij niet zou
treffen. Alleen Hij was in staat om de ongelofelijk hoge prijs voor mijn
redding te betalen.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 24
Johannes 15

Psalm 25

Spreuken 13

Johannes 14
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DAG 14

DENKEN AAN HET KRUIS
“Ik dacht altijd dat liefde de vorm had van een hart, maar eigenlijk heeft het de vorm
van een kruis.”
Als ik in staat zou zijn om terug te keren naar de tijd van de Bijbel en de Joden zou
vragen wat voor beeld zij hadden bij het concept van ‘het kruis’, dan zouden ze
waarschijnlijk iets antwoorden als: “Het kruis is een vloek. Het is de plek waar de
meest verfoeilijke criminelen belanden.” Kruisiging was de wreedste en meest
schaamtevolle manier om een crimineel te geselen en executeren. Soms kon het
dagenlang duren voordat de gekruisigde persoon een langzame, pijnlijke dood stierf.
Criminelen werden publiekelijk geëxecuteerd. Er werd een bord boven hun hoofd
gehangen waarop stond geschreven welke misdaad zij hadden begaan, als
waarschuwing voor anderen. Deze vorm van straf was zó verschrikkelijk dat de
historicus Cicero hierover zei: “Alleen al het woord ‘kruis’ zou ver verwijderd moeten
worden van niet alleen de persoon van de Romeinse burger, maar geheel van zijn
gedachten, zijn ogen en oren.” Hoe onvoorstelbaar is het dat christenen totaal
anders reageren op het kruis! Wij erkennen het kruis als de grootst mogelijke
demonstratie van ware liefde, een plaats van overwinning en vrijheid, een
toevluchtsoord, en de bron van al Gods zegeningen.
Het kruis was duidelijk een gruwel in de ogen van de wereld, maar toch maakte God
er een plaats van voorziening van! Het was dáár, dat God elke vloek verwijderde,
zodat Hij ons Zijn zegeningen kon geven. Alle kwaad dat in ons woonde kwam
terecht op Jezus, en alle goeds dat in Hem was kwam op ons, door ons geloof.
Alleen Jezus heeft de macht gekregen om zo radicaal een keer te brengen in
situaties; alleen Hij was in staat om een symbool van ellende en vernietiging om te
keren, in de grootste overwinning die ooit is behaald! Zo groot en geweldig is onze
God!

LEEF DE LES
Wat zegt de Bijbel over onze redding? Lees elk van de onderstaande vragen
zorgvuldig door en gebruik de Bijbelverzen om de juiste antwoorden te vinden.
Beantwoord de vragen, voor zover mogelijk, in je eigen woorden.
1. Kunnen wij onszelf redden, door onze goede daden? (Efeze 2:8-9, Titus 3:5).
2. Wat is het middel dat God gebruikt om onze harten te reinigen van alle
zonde? (1 Johannes 1:7).
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3. Als wij ernaar verlangen om gered te worden, welke twee dingen moeten we
dan doen? (Romeinen 10:9-10)
-

Met ons hart?
Met onze mond?

4. Als wij Jezus, de Zoon van God, hebben ontvangen, wat hebben wij dan nog
meer ontvangen? (1 Johannes 5:12-13).
5. Als wij Jezus verloochenen, wat zal Hij dan doen? (Mattheus 10:33).

ONTHOUD DE LES
Alle kwaad dat in ons woonde kwam terecht op Jezus, zodat al het goede
dat in Hem was van ons kon worden, door ons geloof in Hem.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 26

Spreuken 14

Johannes 16

Johannes 17
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WEEK 3

DE BESTE ERVARING VAN

JOUW LEVEN
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DAG 15

DE BESTE ERVARING
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het
Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3)
Deze week zullen we leren over een man, genaamd Nicodemus. Het gesprek tussen
hem en de Heer Jezus is één van de beroemdste gesprekken ter wereld. We kunnen
het vinden in Johannes hoofdstuk 3.
Nicodemus was een zeer gerespecteerd man in zijn tijd. Een Schriftgeleerde die
onderwees aan zowel religieuze leiders als ‘de gewone man’ – hij was een man van
normen en waarden. Twee keer per week vastte hij, hij bad lange gebeden, en hij
was ijverig met de Schrift bezig. Op een avond benaderde hij Jezus en hij zei:
“Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze
tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen
hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij
het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:2-3).
Als Jezus dit antwoord had gegeven aan Zacheus (de tollenaar en dief uit Lucas 19),
aan Maria Magdalena (die van zeven demonen werd bevrijd in Lucas 8) of zelfs aan
de misdadiger die naast Hem hing aan het kruis, dan hadden deze woorden ons
misschien redelijk geleken. Maar Jezus had het hier tegen een man die onder de
Joden een grote geestelijke autoriteit genoot – iemand die dichtbij God leek te
leven. Dit laat ons zien dat een ieder opnieuw geboren moet worden, ongeacht wie
of wat we zijn.
Wat bedoelde Jezus toen Hij zei dat wij opnieuw geboren moeten worden? Hij
verwees naar de nieuwe natuur, die wij alleen kunnen ontvangen door geloof en het
Woord van God. In zijn boek “Fundamentele Waarheden voor het christelijk leven”,
legt Derek Prince dit uit als volgt: “Een maïskorrel produceert maïs; een gerstekorrel
produceert gerst; een sinaasappelpit produceert een sinaasappel. Zo is het ook met
de nieuwe geboorte. Het zaad is het goddelijke, onvervalste, eeuwige Woord van
God. Het leven dat dit voortbreng, wanneer de gelovige dit met geloof toelaat in
zijn hart, is als het zaad – goddelijk, onvervalst en eeuwigdurend.” Dat is wat de
Heer Jezus ons leerde toen Hij zei: “Wat uit de Geest geboren is, is
geest.” (Johannes 3:6b).
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Droogte, leven in puin

Zaad van zonde ->

Leven in overvloed

<- Zaad van het
Woord van God

Dit is de nieuwe geboorte – wij ontvangen een zaadje in ons hart, dat nieuw leven in
ons voortbrengt. “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad
blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.” (1 Johannes
3:9). Wanneer wij opnieuw geboren worden verbetert niet slechts één gedeelte van
ons leven – wij worden volledig nieuw gemaakt! Ons hele wezen profiteert van deze
verandering.
Deze nieuwe natuur opent de geestelijke ogen van de gelovige, en stelt hem in staat
om het Koninkrijk van de Hemel te zien. Dat is waarom Jezus tegen Nicodemus
vertelde dat, alleen wanneer hij opnieuw geboren zou worden, hij het koninkrijk van
de hemel zou zien.
Ook jij hebt de mogelijkheid om opnieuw geboren te worden, gewoon hier en nu! De
profeet Jeremia leert ons dat de goedheid en de genade van God elke morgen
nieuw is (Klaagliederen 3:22-23). Het meest belangrijke, wanneer we Zijn genade
ontvangen, is dat we deze ontvangen in geloof. “Zonder geloof is het echter
onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat
Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6).

Wat als ik geen geloof heb?
Het Woord leert ons dat wij altijd geloof kunnen ontvangen. Het maakt niet uit dat je
je op dit moment misschien nog niet voelt alsof je voldoende geloof hebt. Als jij het
Woord van God leest zal geloof geboren worden in jouw hart, omdat “zo is dan het
geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17).

LEEF DE LES
1. Sinds jij de kerk bezoekt, is er iemand die jij hebt ontmoet wiens leven een
oprecht geloof laat zien? Welke dingen heb jij in zijn/haar leven zien gebeuren
als resultaat van zijn/haar geloof?
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ONTHOUD DE LES
Wij moeten allemaal opnieuw geboren worden.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 27
Johannes 18

Psalm 28

Psalm 29

Spreuken 15
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DAG 16

ONS ZICHT TERUGKRIJGEN
In ‘Het Glazen Kasteel: Memoires’ vertelt de schrijfster en journaliste Jeannette Walls
het verhaal van haar opvoeding. Zij onthult dat haar familieleden zowel zeer
dysfunctioneel, en ook wel flamboyant waren in hun kijk op het leven. Zo was haar
vader een enorm intelligente man, maar had hij een drankprobleem. Nauwelijks sober
te krijgen, veranderde hij in een oneerlijke en destructieve persoonlijkheid. Haar
moeder was een “vrije geest”, die vocht tegen het idee van een huiselijk leven en
burgerlijkheid, en die niet kon of wilde omgaan met de verantwoordelijkheid van het
gezin. Dit resulteerde erin dat de kinderen moesten leren voor zichzelf te zorgen. Zij
kookten voor zichzelf, ze kleedden zichzelf en zorgden voor elkaar. In haar boek vertelt
Jeannette over de keer dat haar zus, Lori, haar eerste bril kreeg. De kinderarts op
school har Lori’s ogen getest en vertelde aan haar moeder dat Lori verschrikkelijk
bijziend was. In eerste instantie weigerde haar moeder om een bril voor haar te
kopen, maar toen vertelde de arts haar dat Lori, zonder bril, niet verder zou kunnen
gaan met school. Toen Lori eindelijk haar bril kreeg, keek ze met verbazing om zich
heen. Ze rende meteen naar buiten, waar ze zich verwonderde over de aanblik van de
bomen met al hun verschillende blaadjes. Jeannette vroeg haar waar ze naar keek.
Lori begon te huilen; ze huilde vanwege de schoonheid van wat ze om zich heen zag,
en ze huilde omdat ze besefte dat zij dit jarenlang had moeten missen.
Iets soortgelijks gebeurt met ons wanneer wij opnieuw geboren worden. Onze
geestelijke ogen worden geopend en we beginnen de wereld op een totaal nieuwe
manier te bekijken.
Net zoals wij een fysieke geboorte hebben doorgemaakt om binnen te komen in
deze wereld, zo hebben wij ook een geestelijke geboorte nodig om het koninkrijk
van de hemel binnen te gaan. Wedergeboorte van alleen plaatsvinden wanneer wij
Jezus in onze harten toelaten als onze enige Heer en Redder. De Heilige Geest is
Degene die de nieuwe geboorte laat plaatsvinden; door ons geloof laat Hij het
geestelijke leven van een nieuwe persoon in ons geboren worden.
Fysieke geboorte is alleen maar de eerste stap in het leven en zou moeten leiden tot
de volgende: de geboorte van onze geestelijke natuur. Alleen wanneer dit gebeurt,
ontvangen wij het recht om kinderen van God te worden. Dat is wanneer onze
geestelijke ogen worden geopend en wij het Koninkrijk van de Hemel duidelijk
kunnen onderscheiden.
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Wanneer onze geestelijke ogen worden geopend
De Bijbel vertelt ons het verhaal van een man genaamd Paulus, die eerder bekend
stond als Saul van Tarsus. Hij had zich voorgenomen om zoveel mogelijk volgelingen
van Jezus op te sporen en in de gevangenis te gooien. Maar op één van zijn
veldtochten – hij was op weg naar de gelovigen in Damascus – had hij een
ontmoeting met Jezus Zelf.
“En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En
plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen
was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij
zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt.” (Handelingen
9:3-5a).
Paulus was volledig verblind toen hij ‘bijkwam’ van zijn ontmoeting – hij had ook
geen idee of hij ooit nog zou kunnen zien. Maar drie dagen later stuurde God een
man, genaamd Ananias, naar hem toe om voor hem te bidden. En zodra Ananias had
gebeden kreeg Paulus zijn zicht terug.
Dit is een duidelijk voorbeeld van wat er gebeurt in het leven van een gelovige
wanneer hij oog in oog komt te staan met het ware licht – Jezus Christus. Jezus is zo
puur en zo heilig van natuur, dat wanneer iemand Hem ziet, Zijn licht alle duisternis
laat verdwijnen. De persoon wordt verblind voor de zonde en zijn geestelijke ogen
worden geopend voor een wereld die hij daarvoor nooit had kunnen zien.
Op een keer, toen Paulus het Evangelie deelde met een stadhouder, kwam een valse
profeet tussenbeide, die hem confronteerde in een poging de edelman af te houden
van het geloof. Paulus was in staat om te zien dat er kwade machten aan het werk
waren door deze valse profeet; hij bestrafte hen, zodat de stadhouder tot geloof kon
komen (Handelingen 13:4-12). Zonder de wedergeboorte te hebben ervaren zou het
voor Paulus onmogelijk zijn geweest om te begrijpen wat er op dat moment aan de
hand was, en zou hij niet hebben geweten hoe hij om moest gaan met de hele
situatie.
De wedergeboorte in Paulus had direct plaatsgevonden, en zijn binnenste was totáál
veranderd. Alles waar hij voor had gestaan, zijn prioriteiten, het doel van zijn leven,
was compleet veranderd na zijn ontmoeting met Jezus.

LEEF DE LES
1. Wat is de grootste verandering die jij hebt doorgemaakt sinds jij Jezus hebt
leren kennen?
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ONTHOUD DE LES
Wedergeboorte zal mijn geestelijke ogen openen.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 30

Psalm 31

Spreuken 16

Johannes 19
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DAG 17

GEMAAKT OM TE GROEIEN
“Christen zijn is méér dan enkel een plotselinge ommekeer. Het is een dagelijks
groeiproces, met als doel dat je meer en meer op Jezus gaat lijken.” Billy Graham
Neem eens een moment om na te denken over het leven van een baby. Het is
geweldig wanneer er een nieuw kindje is geboren! De ouders zijn opgewonden en
bereiden zich negen maanden voor op de komst van hun nieuwe gezinslid. Maar wat
zou er gebeuren als hun baby niet zou groeien? Geen ouder wenst dat zijn kind toe!
Ons doel als kinderen van God is om te groeien. Billy Graham schreef eens:
“Het doel van een kinderleven is volwassenheid – en het doel van een Christenleven is
geestelijke volwassenheid [zie Hebreeën 6:1]. […] Sta niet toe dat iets – of iemand – in
de weg staat van jouw groei in Christus. […] Vergeet nooit: Het is Gods wil voor ons
dat wij meer op Jezus gaan lijken.”
Hoe groeit een baby? Een baby drinkt vaak om de twee of drie uur. Petrus moedigt
ons aan om naar geestelijk eten te verlangen, net zoals een baby verlangt naar melk
(1 Petrus 2:2). Terwijl jij dit boek aan het bestuderen bent, en dagelijks uit de Bijbel
leest, zal jij mooie dingen zien plaatsvinden in jouw leven. Hier enkele voorbeelden
van dingen die zullen gebeuren:
1. Je zal worden schoongewassen (Psalm 119:9)
2. Je zal worden geheiligd (apart gezet voor God) (Johannes 17:17)
3. Je zal worden opgebouwd (Deuteronomium 12:28)
4. Je zal macht hebben om de vijand te overwinnen (1 Johannes 2:13)
Het lezen van de Bijbel is als het binnengaan van een warenhuis vol met zaadjes. We
weten dat zaad in opslag geen vrucht voortbrengt - om vrucht voort te brengen
moet het worden gezaaid in goede grond. Onze harten zijn als die goede grond.
Hoe kunnen wij dit goede zaad in ons hart planten? Door het lezen en horen van het
Woord van God. Als jij de bijbel leest zullen sommige verzen er voor jou uitspringen,
jouw aandacht vasthouden. Het is alsof er een lampje gaat branden – je begrijpt dat
deze verzen een specifiek woord van God zijn voor jouw leven. Hoeveel mensen zijn
er niet genezen, simpelweg doordat zij de verzen uit het Woord begrepen, die
spreken over goddelijke genezing? Hoe velen hebben niet bevrijding ervaren,
simpelweg omdat zij geloof hechtten aan een belofte van God? Ik persoonlijk vond
het lastig om het principe van voorspoed te begrijpen; ik dacht altijd dat God ons
zegent in sommige delen van ons leven, maar niet in andere; maar toen God die
sluier oplichtte van mijn verstand veranderde alles. Ik begreep dat Zijn beloften
golden voor álle gebieden van mijn leven. Elk van Gods kinderen kan zo’n zelfde
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openbaring ontvangen, en dat is wanneer het Woord krachtig wordt en het doel
vervult waartoe God het gezonden heeft.
Petrus schreef: “Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften
geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u
het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent” (2 Petrus 1:4).
Wanneer een belofte in ons leven waarheid wordt gemaakt, ervaren wij de
ongelofelijke kracht van God en krijgen wij deel aan Zijn goddelijke natuur. Met
andere woorden, we krijgen deel aan een heilige natuur. Contact met het Woord van
God brengt ons niet alleen dichterbij Hem, het brengt ons ook verder weg van het
verderfelijke van de wereld.

LEEF DE LES
Lees de volgende verzen en beschrijf het gevolg dat het bestuderen van het Woord
heeft:
1. Toen Jeremia zich voedde met Gods Woord, wat werd het Woord voor hem?
(Jeremia 15:16)
2. Hoe belangrijk was Gods Woord voor Job? (Job 23:12)
3. Hoe kan een jonge persoon op de goede weg blijven? (Psalm 119:9)
4. Welke twee dingen gebeuren er met jonge mensen wanneer Gods Woord in
hen leeft? (1 Johannes 2:14).

ONTHOUD DE LES
Het Woord van God transformeert mij, zodat Gods natuur in mij gevormd
kan worden en ik steeds meer ga lijken op Jezus.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 32
Johannes 21

Psalm 33

Spreuken 17

Johannes 20
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DAG 18

EEN NIEUW HART
“Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft,
draagt hij veel vrucht.” (Johannes 12:24)
De apostel Jakobus schreef: “Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door
het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn
schepselen zouden zijn.” (Jakobus 1:18). God heeft de deur open gelaten, zodat
iedereen die daarnaar verlangt geboren kan worden in een nieuw, geestelijk leven.
Wedergeboorte brengt met zich mee dat wij onze oude natuur, die door de zonde is
aangetast, achter ons laten, zodat onze geest optimaal kan functioneren in het
koninkrijk van de hemel.
Door de profeet Ezechiël sprak God: “Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een
nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam
wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik
zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht
neemt en ze houdt.” (Ezechiël 36:26-27).
We kunnen niet twee harten tegelijkertijd bezitten; niemand kan een gedeelte van
zijn hart uitstorten voor God en een ander deel voor de zonde. Iemand die met God
leeft, haat de zonde. Iemand die ervan houdt om in zonde te leven volgt God niet.
De Heer belooft ons een nieuw hart en een nieuwe geest. Wanneer wij deze
ontvangen verwijdert God ons harde hart en onze rebelse geest. De geest die wij
ontvangen is de Geest van God Zelf.
Paulus begreep dit toen hij zei: “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de
Geest van God in u woont?” (1 Korinthe 3:16). De Geest van God is Degene die ons
helpt Gods woord te begrijpen, die ons de kracht geeft om het woord te
gehoorzamen en die de atmosfeer voorbereidt, zodat Zijn beloften kunnen worden
vervuld.

Het bewijs van een nieuw hart
Zoals we in Ezechiël 36:26 kunnen lezen, schept God niet alleen een nieuw hart in
ons, maar geeft Hij ons ook een oprechte liefde voor Zijn Woord – niet alleen om het
te lezen, maar om het in praktijk te brengen. Nadat hij de bijbel al zo’n honderd keer
had uitgelezen, met toenemend enthousiasme, maakte de predikant en zendeling
George Müller dit statement:
“Ik beschouw een dag als een verloren dag wanneer ik niet een goede tijd heb
doorgebracht in het Woord van God. Vrienden zeggen vaak: “Ik heb zo veel te doen,
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zo veel mensen om mee af te spreken, het lukt me niet om tijd vrij te maken voor het
bestuderen van de bijbel.”
“Waarschijnlijk zijn er niet veel mensen die méér te doen hebben dan ik. Al meer dan
een halve eeuw lang gaat er in mijn leven geen dag voorbij waarop ik niet méér
dingen te doen had, dan ik uiteindelijk af kreeg. Vier jaar lang ontvang ik 30.000
brieven op jaarlijkse basis, en de meeste van die brieven heb ik zelf gelezen.”
“Dan, als pastor van een kerk met 1200 leden, ben ik daar enorm druk mee.
Daarnaast heb ik de zorg gehad over vijf immens grote weeshuizen; en bij mijn
uitgeverij worden miljoenen boeken, bijbels en andere publicaties geprint. Maar ik
heb het altijd een principe gemaakt om nooit aan mijn werkzaamheden te beginnen
zonder dat ik een goede tijd had doorgebracht met God en Zijn Woord. De zegen die
ik ontvang is geweldig.”
Dit inzicht in zijn leven helpt ons te begrijpen waar de overwinningen en de vruchten
in zijn geloofs- en bedieningsleven vandaan komen! Het is belangrijk dat wij, als
gelovigen, het Woord van God toelaten om in het diepste van ons wezen door te
dringen. Het is Zijn Woord dat ons zal leiden, zal veranderen en zal helpen in al onze
noden.
Het Woord haalt daarnaast ook het verlangen weg dat wij hadden om de dingen te
doen die we gewend waren te doen. Misschien was het voor jou gemakkelijk om
uren door te brengen achter de televisie of op social media, en verknoeide je
daarmee simpelweg je tijd. God zal jou nieuwe prioriteiten geven en jij zal net als
Mozes kunnen zeggen: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart
verkrijgen.” (Psalm 90:12).

LEEF DE LES
1. Wat betekent het, volgens Johannes 12:24, om te sterven?
2. Bid en vraag God om jou te laten zien of jij ergens aan moet sterven, dat jou
tegenhoudt om vooruitgang te boeken in je geloofsleven. Schrijf dit op.
3. Besluit om de dingen los te laten waarvan God graag ziet dat je ze achterlaat.
Schrijf in je eigen woorden op wat je besloten hebt.
ONTHOUD DE LES

God heeft mij een nieuw hart gegeven.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 34

Spreuken 18

Handelingen 1

Handelingen 2
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DAG 19

GEBOREN IN HEILIGHEID
“Wanneer wij opnieuw geboren worden […] wordt de Geest van Heiligheid in ons
geplaatst als een Zaad.” Joyce Meyer
Het is niet altijd makkelijk om volledig te bevatten hoe de wedergeboorte werkt. Dat
was hoe Maria zich voelde toen een engel haar vertelde dat zij de Redder van de
wereld zou voortbrengen. “Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen
gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De
Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods
Zoon genoemd worden.” (Lukas 1:34-35).
Wij worden één gemaakt met de Heilige Geest, wanneer wij besluiten om één te
worden met God. Hij is een echte heer, Hij zal je nooit tot iets dwingen; Hij zal dus
ook nooit iemands leven ongevraagd binnenstappen.
Hij zal alleen handelen in overeenkomst met ons geloof in het Woord van God. Door
simpelweg te geloven in het Woord en te verlangen naar de vervulling ervan in onze
levens, zal de Heilige Geest over ons komen en geboorte geven aan een nieuwe,
heilige natuur in ons. Dit betekent dat Hij ons het legale recht zal geven om kinderen
van God te worden.

Elke gelovige moet dit zelf ervaren
De Heer Jezus zei tegen Nicodemus: “De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn
geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met
iedereen die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3:8).
Soms is de wind zo krachtig als een orkaan; hij verwoest alles wat hij onderweg
tegenkomt. Andere keren is de wind kalm en rustig. Het zelfde geldt voor de Heilige
Geest. Soms gaat redding gepaard met heftige emoties; andere keren herinnert de
persoon zich niet eens wanneer zijn wedergeboorte precies plaatsvond.
Opnieuw geboren worden betekent dat wij een nieuw leven ontvangen, zodra we
Jezus Christus accepteren in ons hart, als onze Heer en Redder. Jezus zei: “Ik ben
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10b).
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De Heilige Geest is getuige van de schepping van de nieuwe mens
Wanneer wij opnieuw geboren worden zaait de Heilige Geest het leven van Christus
in ons; dit zaait groeit en ontwikkelt, en wordt steeds groter en meer aanwezig in
ons leven. De wedergeboorte draagt het stempel van de Heilige Geest, wat
betekent dat het niet ongeldig gemaakt of herroepen kan worden (2 Korinthe 1:22).
God Zelf verzegelt elke nieuwe gelovige met Zijn Geest, en garandeert hen hiermee
een eeuwigdurend leven en een hemelse erfenis, die wij zullen ontvangen wanneer
wij naar de Vader gaan. Daarom moeten we ervoor waken dat we de Heilige Geest
bedroeven.
“En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag
van de verlossing.” (Efeziërs 4:30).
Wanneer wij geboren worden in een nieuw leven met Jezus ontvangen wij het zegel
van het Heilige Geest. Met als resultaat, dat onze prioriteiten veranderen en alles in
ons leven een nieuwe betekenis krijgt. We moeten het ons doel maken om dagelijks
gepassioneerd en heilig te leven, zodat de Heilige Geest ons kan kleden met Zijn
kracht.

LEEF DE LES
1. Vind iemand in de kerk die opnieuw geboren is en vraag hem naar zijn
ervaring.

ONTHOUD DE LES
De Heilige Geest is Degene die ons opnieuw geboren laat worden.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 35

Spreuken 19

Handelingen 3

Handelingen 4
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DAG 20

GEBOREN UIT DE GEEST
“De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren
is.” (Johannes 3:8)
De geboorte is het begin van het leven; opnieuw geboren worden wil zeggen dat je
opnieuw begint, waar je vóór die tijd een doelloos en vrij nutteloos leven leidde. We
hebben een nieuwe natuur nodig, nieuwe principes, nieuwe passies en nieuwe
doelen. Vanwege onze eerste geboorte zijn wij verdorven, in slechte conditie,
zondig; we hebben het nodig om een nieuwe creatie te worden! Deze nieuwe
geboorte komt uit de hemel. Een enorme verandering vindt plaats door de kracht
van de Heilige Geest in het hart van de zondaar – dit betekent dat er iets binnenin
ons gebeurt, en in ons voordeel, iets dat wij onmogelijk voor onszelf zouden kunnen
doen. De wind waait waarheen hij wil, maar God stuurt de wind aan. De Geest laat
Zijn kracht zien waar, en wanneer, aan wie, en in welke mate Hij verlangt.
Paulus legde uit dat Jezus de tweede Adam is, toen hij zei: “De eerste mens Adam is
geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.” (1
Korinthe 15:45). Hij sprak over de natuur in ons die moet sterven (de ziel die regeert
door “Ik wil”, “Ik voel”, “Ik denk”) en de natuur die tot leven moet komen in plaats
van die oude natuur (de levende geest die in ons regeert wanneer wij onze wil
overgeven, en de wil van God in onze levens accepteren). Toen Jezus opstond uit het
graf ontving Hij de macht om leven te geven aan allen die in Hem geloven. Gegeven
het feit dat het Zijn Geest is die ons leven geeft, en dat Hij Degene is die in ons
woont, hebben wij ook diezelfde kracht ontvangen – om leven vrij te zetten, door
het Woord van God. Wij zijn geroepen om in deze wereld als Hem te zijn.
Net zoals een kind gewoontes en uitdrukkingen overneemt van zijn ouders, zo
beërven wij ook de natuur van onze hemelse Vader, Jezus en de Heilige Geest.
Paulus zei: “En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij
ook het beeld van de Hemelse dragen.” (1 Korinthe 15:49).
Een helder voorbeeld daarvan vinden we in de bijbel, wanneer we het verhaal lezen
over de arrestatie van Jezus. De mensen begonnen aan Petrus (één van de 12
discipelen) te vragen of hij een volgeling was van Jezus. Ook al probeerde hij zijn
identiteit te verdoezelen, het was heel moeilijk voor hem om te verbergen wie hij
werkelijk was, want hij leek in alles wat hij deed op zijn Meester (Mattheus 26:73).
Toen Paulus onderweg was naar Damascus om christenen te vervolgen verscheen de
Heer aan hem en zei: “Waarom vervolg je Mij?” (Handelingen 9:4b).
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Jezus identificeerde Zich met degenen die hadden besloten Hem te dienen, en die
daarom vervolgd werden.
“Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke
moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met
onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid
bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is
verslonden tot overwinning.” (1 Korinthe 15:53-54).
Het proces van heiliging wordt mogelijk gemaakt wanneer wij begrijpen wat voor
kracht er is in het kruis – dat de Heer ons de volledige overwinning heeft gegeven
over onze menselijke natuur. Wanneer wij in staat zijn om te sterven aan ons vlees en
werkelijk te voelen wat Jezus voelde aan het kruis, zullen we in staat zijn om een
vernieuwd leven te leiden. God heeft ons de overwinning gegeven over de dood,
omdat Zijn leven de kracht van de dood absorbeert, eerst geestelijk, daarna fysiek.

LEEF DE LES
Lees de passage en beantwoord de vragen.
“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit
water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees
geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik
tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij
wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen
gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3:5-8).
1. Wanneer wij opnieuw geboren worden, krijgen wij toegang tot

______________________________________________________________________________

2. De enige manier om opnieuw geboren te worden is door

______________________________________________________________________________

3. Geboren worden uit de Geest betekent dat jij niet langer degene bent die
richting geeft aan jouw leven. Je bent afhankelijk van de leiding van de
Heilige Geest. Wat kan jij deze week doen, wat jou zal helpen om je meer
door Hem te laten leiden?

ONTHOUD DE LES
De Geest geeft geboorte aan onze geest.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 36

Spreuken 20

Handelingen 5

Handelingen 6
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DAG 21

EEN LEVEN VAN GELOOF
“Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in
vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in
oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt
opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam
wordt opgewekt.” (1 Korinthe 15:42-44a).
Wat in het natuurlijke gebeurt, gebeurt ook in het geestelijke. Vrucht dient uit te
spruiten uit het binnenste van het zaad; maar om dit mogelijk te maken moet het
zaad in de aarde worden geplaatst, zodat het kan breken en sterven. Jouw leven is
als een zaadje dat in de handen van God is geplant als een levend offer, heilig en
Hem welgevallig. God begint te werken in de diepste plaatsen van jouw hart, net
zolang totdat jij complete afscheiding ervaart van je vleselijke natuur. Dat is wanneer
je dingen vanuit een ander perspectief begint te zien.
“Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het
vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is
verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de
heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend.” (1
Korinthe 15:39-40). We kunnen dit vergelijken met het feit dat er ook verschillende
soorten gelovigen zijn: geestelijke gelovigen en aardse “gelovigen.” Aardse
gelovigen kunnen dan misschien wel naar de kerk gaan, maar zij hebben nooit een
echte ontmoeting met God gehad. Geestelijke gelovigen worden geleid door de
Heilige Geest, terwijl aardse gelovigen zich laten leiden door hun eigen mening. De
eerste wandelen door het geloof, terwijl de laatste leven vanuit logica. Een hemels
persoon laat altijd een beeld van Jezus zien.
Eén van de manieren waarop de duivel werkt, is door mensen dingen voor te
spiegelen die in strijd zijn met het plan van God voor hun leven. Maar God bekleedt
elke ware gelovige, wanneer zij wedergeboren worden, met een nieuwe natuur – een
natuur die compleet verschillend is ten opzichte van hun oude leven. We vinden de
volgende voorbeelden daarvan in de bijbel:
-

Abraham: Hij werd, van een kinderloze man, een vader van vele volken
(Genesis 17:3-5).
Jakob: Ook al was hij eens een bedrieger, hij werd een prins van God
(Genesis 32:27-28).
Mozes: Hij was zo’n gewelddadig persoon dat hij iemand vermoordde, maar
hij werd één van de meest zachtmoedige mannen van de aarde (Numeri 12:3).
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-

Job: Eens een persoon vol angsten, leerde hij om al zijn vertrouwen in God te
stellen (Job 13:15).
Hannah: Zij was onvruchtbaar, maar God maakte haar de moeder van Samuel
– één van de grootste profeten in de bijbel (1 Samuel 1:20).
David: God maakte deze simpele schaapsherder koning over heel Israel (1
Samuel 13:14) Hij was een man naar Gods hart (Handelingen 13:22).

Een kijkje in het leven van Oral Roberts
De evangelist en prediker Oral Roberts was een pionier wat betreft het gebruik van
media voor het verspreiden van het evangelie. Hij stichtte zowel de Oral Roberts
Evangelistische Associatie en de Oral Roberts Universiteit in Oklahoma. Zijn
bediening werd beroemd, vanwege de manier waarop de Heilige Geest bewoog,
door wonderen en genezingen.
Voordat hij bekend werd als een pionier in het moderne christendom waren er
mensen die zeiden:
• “Oral Roberts zal nooit een prediker worden. Hij kan niet eens spreken zonder
te stotteren.”
• “Oral Roberts zal nooit veel voor elkaar krijgen, want hij komt uit een arme
familie.”
• “Zijn genezingsbediening zal het maximaal 2 maanden uithouden, want
niemand anders doet het, hoe hij het doet in de bediening.”
• “Oral Roberts Universiteit zal nooit gebouwd worden, want hij weet helemaal
niet hoe zoiets werkt.”
Veel mensen hebben dit soort dingen gezegd over Oral Roberts, maar het enige wat
hij belangrijk vond, was wat God tegen hem zei. Door de profeet Jesaja sprak God:
“Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw
wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.” (Jesaja 55:9). Wanneer wij geloof
hechten aan Gods beloften kunnen er geweldige dingen gebeuren. Roberts schreef;
“Ik besloot te geloven in Gods gedachten over mij, en te streven naar iets hogers
dan wat anderen voor mij in gedachten hadden. Het resultaat is wonderbaarlijk!”
Oral Roberts leerde God kennen toen hij in een heel moeilijke situatie terechtkwam.
Als student werd hij gediagnosticeerd met tuberculose. Hem werd verteld dat hij al
in de laatste fase van deze verschrikkelijke ziekte was beland. In 1935 was daar nog
geen medische behandeling voor. De vijf maanden die daarop volgden ging Oral
door een dagelijks gevecht met de ziekte, totdat zijn zus, Jewel, vijf woorden tegen
hem sprak die hem voor altijd zouden veranderen: “Oral, God zal jou genezen.”
En inderdaad, God genas hem. Hij werd één van de mannen in zijn tijd die het meest
door God gebruikt werden. Oral Roberts leerde om naar de stem van de Heilige
Geest te luisteren.
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De wedergeboorte produceert in ons een natuur van geloof. Het was het zaad van
geloof dat genezing voortbracht in het leven van Oral Roberts. De stem van de
Heilige Geest sprak later tot zijn hart en zei hem: “Jij zult voor Mij een universiteit
bouwen. Bouw op het fundament van Mijn autoriteit en op de Heilige Geest.”
Vandaag de dag is de Oral Roberts Universiteit één van de best bekendstaande
christelijke universiteiten ter wereld.

LEEF DE LES
1. Wat heeft de Heilige Geest gesproken tot jouw hart? Welke nieuwe dromen
heeft Hij in jouw leven geplaatst?

ONTHOUD DE LES
De wedergeboorte maakt dat wij de stem van God kunnen verstaan. Dit
verandert alles.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 37

Spreuken 21

Handelingen 7
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WEEK 4

WE LEVEN IN EEN

OORLOG
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DAG 22

DE VIJAND
“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen
zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij
oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op
zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” (Markus 16:17-18)
Dit waren de instructies die de Heer Jezus aan Zijn discipelen gaf, voordat Hij naar
de hemel ging. Eén van de dingen die Hij tegen hen zei was dat zij demonen zouden
uitwerpen in Zijn naam. Of we het nou leuk vinden of niet, ons hele menselijke ras
maakt deel uit van een geestelijke oorlog, en als christenen is het onze
verantwoordelijkheid om mee te vechten. Dat is waarom Jezus ons opdroeg om
demonen uit te werpen, nog voordat Hij het had over het genezen van de zieken.
Er was een periode in de Chinese geschiedenis, beter bekend als de Periode van de
Strijdende Staten. Het was een tijdperk van enorme conflicten en onzekerheid,
omdat zeven verschillende staten vochten om de controle over het rijk. Totdat een
man, genaamd Sun Tzu, opstond. Hij was uitzonderlijk en onmisbaar, vanwege zijn
strategische kennis en intelligentie. Zijn theorie was: “Als je de vijand kent en als je
jezelf kent, hoef je niet te vrezen voor de uitkomst van honderd veldslagen. Als jij
jezelf kent, maar je kent je vijand niet, dan zal je voor elke overwinning die je boekt
ook een nederlaag lijden.”
Eén van de grootste misleidingen van onze vijand is dat hij, als een wolf in
schaapskleren, mensen zonden voorspiegelt als zijnde onbelangrijk of onschuldig.
Zijn doel is dat mensen de zonde zien als een soort spel. Zonder de aandacht op
zichzelf te richten, probeert hij om mensen in te wikkelen in zonde, totdat zij zó vast
zitten dat er geen uitweg meer is. De vijand wil niet dat wij begrijpen of inzicht
hebben in hoe hij werkt, omdat het hem te doen is om de verwoesting van
mensenlevens.

Wie is onze vijand?
De vijand is een geestelijk wezen, geschapen door God. Hij was ooit een cherub die
zorgde voor de aanbidding in het Hemels Koninkrijk – hij was zeer gerespecteerd in
de hemel, vanwege zijn autoriteit en zijn heiligheid. Maar hij was het eerste schepsel
dat trots liet binnensluipen in zijn hart, en in zijn arrogantie wilde hij God van Zijn
troon stoten, zodat hij de controle kon nemen over alles wat bestond. Natuurlijk
eindigde dit voornemen voor hem in een enorme nederlaag. Hij was niet in staat om
zijn doel te bereiken en verloor al zijn privileges. Hij kon niet langer deel zijn van het
Koninkrijk van de Hemel en werd een vijand van Gods werk.

Pagina 61

Life Class

Hij heeft zich tot zijn voornaamste doel gesteld om God uit het hart van de mensheid
te verwijderen, en hun gedachten te blokkeren, zodat de boodschap van redding
niet zal worden gepredikt of geaccepteerd in de wereld.

Hoe gaat hij te werk?
Wanneer mensen zondigen geeft dit de vijand een legaal recht over hun leven, zodat
hij hen kan toetakelen hoe hij maar wil. Hij werkt met militaire precisie om zijn doelen
te bereiken. Onder zijn autoriteit functioneren ‘overheden, machten,
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en geestelijke machten van het
kwaad in de hemelse gewesten’ (Efeziërs 6:12). Deze geestelijke wezens, variërend in
rank en mate van macht, volgen de orders van de vijand. Zijn voornaamste doel op
deze aarde is de volledige verwoesting van het menselijk ras.
Het is belangrijk, voor ons als gelovigen, om te begrijpen dat de vijand met al zijn
kracht strijdt om mensen van het goede pad te houden. Jezus zei: “De dief komt
alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen,
opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10). Er is een
voortdurende oorlog gaande in de geestelijke gewesten. Of we dit leuk vinden of
niet, jij en ik zijn deel van deze oorlog. Besluit om, vanaf vandaag, te kijken met je
geestelijke ogen; wees een persoon die de zonde ziet zoals God die ziet – niet als
iets onbelangrijks! Onthoud dat het door de zonde is, dat de vijand autoriteit
verkrijgt en zijn gang kan gaan in onze levens.
Gelukkig weten wij dat Jezus in de wereld kwam om de werken van de vijand te
vernietigen. Gegeven het feit dat de zonde de vijand autoriteit gaf in onze levens,
verwijderde Jezus onze zonde voor ons, zodat Hij ons vrij kon maken. Paulus leert
ons dat Jezus “…het handschrift dat tegen ons getuigde, [dat de vijand het recht gaf
om binnen te komen, vanwege onze zonden] uit te wissen. Dit handschrift was met
zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door
het aan het kruis te nagelen. (Kolossenzen 2:14, toevoeging van de auteur) Wanneer
wij vergeving ontvangen voor onze zonden, beëindigt dit het recht voor de vijand
om zijn gang te gaan in onze levens. We worden vrijgemaakt van elke onderdrukking.
Paulus vervolgt: “Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te
schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Kolossenzen 2:15). Niet
alleen nam Jezus onze zonde weg, Hij versloeg ook ál onze vijanden! Het is
belangrijk dat wij begrijpen dat Jezus niet ‘op het nippertje’ deze strijd heeft
gewonnen; Hij behaalde een overweldigende, eeuwigdurende overwinning!
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LEEF DE LES
1. Maak de volgende verzen af:
“…het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te _____________________ . Dit
handschrift was met zijn bepalingen tegen ____________________ gericht, en Hij
heeft dat ___________________ door het aan het _________________ te
nagelen.” (Kolossenzen 2:14).
“En zij hebben hem ___________________________ door het ______________ van het
Lam en door het ________________ van hun getuigenis, en zij hebben hun
________________ niet liefgehad tot in de dood.” (Openbaring 12:11)
“Zie, Ik geef u ________________ om op slangen en schorpioenen te trappen en de
macht over alle ______________________; en niets zal u ________________
toebrengen.” (Lukas 10:19).

ONTHOUD DE LES
Jezus heeft al gezegevierd over onze vijand aan het kruis van Golgotha!

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 38

Psalm 39

Spreuken 22

Handelingen 8
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DAG 23

EEN LEVEN VAN VEROVERING
“Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan
is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend.” (Mattheus
12:33).
“Elk zaadje bevat de belofte van morgen. Morgen is de toekomst. Elk zaadje bevat de
belofte van de toekomst. Jouw woorden bevatten de belofte van jouw toekomst. Het
leven dat jij momenteel leidt is het resultaat van de woorden die jij in het verleden
hebt gesproken.” – Tom Brown

Een leven van integriteit
Zoals we gisteren hebben gelezen is er een vijand, die continu probeert ons
christenen af te houden van het leiden van een heilig leven. In Mattheus 12:33
vergelijkt de Heer ons leven met een boom. Hij wijst erop dat een gezonde boom
goede vruchten voortbrengt. Wanneer satan het leven van een persoon moet
verlaten, verdwijnt ook het slechte dat in dat leven was. Dit is werkelijk een wonder –
wanneer we bevrijd worden van ongerechtigheid, vervangt God ons oude leven met
een rechtvaardig leven; dit rechtvaardige leven is Jezus Christus. Als jij een boom van
Jezus bent, en jouw leven is van Hem, dan zou jij een vrucht moeten voortbrengen
van integriteit, rechtvaardigheid en waarheid.
Het is niet mogelijk voor een persoon om te zeggen: “Ik ben christen, maar ik ga met
mijn vriend(in) naar bed, ook al zijn we nog niet getrouwd.” Jij bent ofwel een boom
van Christus, of je bent het niet. Aan jouw vrucht kan gezien worden welke boom jij
bent. Sommigen halen deze dingen door elkaar: ze komen naar de kerk, maar ze zijn
eigenlijk geen christenen.
Het feit dat je naar de kerk gaat is geen garantie voor jouw redding; we komen naar
de kerk, omdat we bomen zijn die goede vrucht voortbrengen – we zijn veranderd
en we verlangen ernaar om God te aanbidden in Zijn huis. Het Leven van de Vader in
jou laat zich zien in de vruchten die jij voortbrengt. Onze levens moeten een reflectie
zijn van Gods Woord.

Jouw woorden bepalen jouw vrucht
Jezus zei: “Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens
brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens
brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.” (Mattheus 12:34b-35). Wat ín jouw
hart leeft zal zich uiten door de woorden die je spreekt. Wanneer een persoon klaagt
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is zijn vrucht slecht; wanneer een persoon moppert is zijn vrucht slecht; wanneer een
persoon scheldt en vloekt is zijn vrucht slecht. Wanneer hij negatief spreekt is zijn
vrucht slecht; wanneer hij alles en iedereen in twijfel trekt is zijn vrucht slecht.
Wanneer een persoon vol is van God, zullen zijn woorden altijd vol zijn van geloof,
hoop en optimisme. Hij zal woorden spreken die leiden tot succes en die anderen
aanmoedigen om door te zetten. Hij zal niet toelaten dat zijn woorden beïnvloed
worden door de omstandigheden, en hij zal altijd spreken in overeenstemming met
wat het Woord van God zegt.
Jouw leven moet Jezus reflecteren – Hij zou aanwezig moeten zijn, niet alleen in jouw
daden, maar in elk gebied van jouw leven. Jouw houding, je gedachten en je
woorden moeten overeenstemmen met het Woord, de houding en de gedachten van
God.
Iedere christen zou speciale aandacht moeten schenken aan zijn levensstijl, zodat hij
of zij een veroveraar zal worden. Het is van essentieel belang dat elke gelovige een
leven leidt van bekering, geloof, gebed en vasten.

Bekering:
Zonde geeft de vijand legale toegang tot ons leven. We kunnen hem niet verslaan
wanneer ons leven eigenlijk aan hem toebehoort. Bekering is een oprechte en
zichtbare verandering. Je laat bekering zien wanneer je stopt met de slechte dingen
te doen die je gewend was te doen.

Geloof:
Geloof is één van de vruchten van de Heilige Geest (Galaten 5:22). Door geloof
kunnen we relatie hebben met God. Zonder geloof is het onmogelijk om Hem te
behagen (Hebreeën 11:6). Het is belangrijk dat wij ons geloof voeden door dagelijks
in contact te staan met het Woord van God (Romeinen 10:17).

Gebed:
Gebed is het kanaal dat God ons geeft om te communiceren met Hem. In gebed
kunnen wij onze gevoelens, verlangens en verzoeken naar Hem uiten. Ook
ontvangen we leiding en versterking, en kunnen we elke zegening veroveren die we
nodig hebben, in de geestelijke wereld (Mattheus 21:22).

Vasten:
Eén van de meest krachtige geestelijke wapens die de Heer ons heeft gegeven is
vasten. Vasten stelt ons in staat om op een bovennatuurlijke manier de hand van God
te bewegen, zodat we het onmogelijke kunnen veroveren. In de hele bijbel vinden de
voorbeelden van de manier waarop vasten de geestelijke wereld kan activeren in ons
voordeel. Daarom zouden we vasten één van onze geestelijke gewoonten moeten
maken (Mattheus 6:16-18).
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LEEF DE LES
1. Vasten houdt in dat je gedurende een vooraf vastgestelde periode je eten
laat staan, voor een bepaald geestelijk doel. Denk bijvoorbeeld aan een
situatie waarin je een doorbraak wil zien en vast met dat doel in gedachten.
Afhankelijk van je lichamelijke conditie en dagelijkse activiteiten kan je vasten
tot de middag, tot 18:00 of de hele dag. Doe dit drie dagen achtereen.
Gedurende die drie dagen investeer je de tijd, die je normaliter kwijt zou zijn
aan eten, in het bestuderen van de bijbel en bidden voor de specifieke
doelen die je hebt gesteld.

ONTHOUD DE LES
Om te kunnen veroveren is het nodig dat ik een boom ben die goede
vruchten voortbrengt.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 40

Psalm 41

Spreuken 23

Handelingen 9
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DAG 24

ONS GEHEIME WAPEN
“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van
hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” (Openbaring
12:11).
Tussen 1939-1945 woedde één van de grootste en meest gewelddadige oorlogen in
de geschiedenis. Ongeveer zestig miljoen mensen verloren hun levens. Met de
nazipartij die hij had opgericht stelde Adolf Hitler zich ten doel om alle landen om zich
heen te veroveren en om het Joodse volk volkomen uit te wissen.
Hitler bouwde concentratiekampen, waarin hij de Joden liet wegstoppen. Hij liet hun
bedrijven sluiten en al hun boeken verbranden in een poging om het Joodse volk uit
het geheugen van de mensheid te wissen. In diezelfde tijd kocht de gewiekste
zakenman Oskar Schindler een onteigende Joodse fabriek. Hij was lid van de
nazipartij, maar toen hij erachter kwam wat de nazi’s de Joden aandeden, besloot hij
om er zoveel te redden als hij kon.
Omdat Schindler nu de eigenaar was van de fabriek kon hij veel Joden een baan
aanbieden. Toen hij zag op welke manier zijn werknemers hun huizen en families
verloren in de concentratiekampen, besloot hij om alles te doen wat in zijn macht lag
om hen te helpen. Schindler redde meer dan 1000 Joden van de dood, door velen
van hen te verschuilen in zijn fabriek. Door zijn eigen middelen te gebruiken, en
daarnaast zijn leven en zijn vrijheid op het spel te zetten, redde hij het leven van velen.
Dankzij Schindlers inspanningen konden veel mensen ontsnappen aan de wrede dood
die hen te wachten stond. Tot op zekere hoogte werd deze industrieel als een geheim
reddingswapen, dat ontelbare Joden hielp de oorlog te overleven. Op een zelfde
manier hebben wij, als Gods kinderen, het grootste geheime wapen van redding in
ons bezit, dat ons helpt om te overwinnen in iedere situatie: het Bloed van Jezus.
Een sluier wordt opgeheven van ons denken, wanneer wij gaan begrijpen wat het
offer van Jezus aan het Kruis werkelijk inhoudt. Het werk van het Kruis is een
compleet werk. Het bloed van Jezus is het meest krachtige wapen dat een christen
bezit, om de vijand te overwinnen en om de overwinning te behalen in ieder gebied
van het leven. Toen het volk Israel in slavernij leefde in Egypte, zond God Mozes om
Zijn volk te bevrijden met machtige hand. De Egyptenaren verhardden hun harten en
wilden het volk Israel niet laten gaan. Daarom stuurde God tien plagen naar het land
(Exodus 11 en 12). Voordat de laatste plaag begon, gaf God Zijn volk specifieke
instructies.
God vertelde hen dat de vader van elk gezin een lam moest slachten en het bloed
moest opvangen in een schaal. Daarna moest de vader wat hysop nemen (een
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bepaald type struik dat in die regionen groeide) en deze in de schaal met bloed
moest dopen, zodat het bloed van het lam er in zou trekken. De vader moest daarna
het bloed aanbrengen op de zij- en bovenkanten van de deurposten van het huis. Als
de vader wel een schaal met bloed had gemaakt, maar niet de hysop had gebruikt
om deze aan te brengen, zou de complete actie nutteloos zijn geweest. Hij had de
hysop nodig – hij mocht geen ander materiaal gebruiken, omdat dit hoorde bij de
specifieke instructie die God hem gegeven had.
Het bloed van dit offer is een voorloper van het bloed van Jezus. De hysop staat
voor de belijdenis of verklaring die wij doen, over wat het bloed van Jezus voor ons
gedaan heeft. Iedere christen hoort te begrijpen hoe krachtig het is wanneer wij
deze belijdenissen uitspreken.
Toen God het reddingsplan voor de mensheid ontwierp, sloot Hij daarbij in: redding,
vergeving van zonden, vernieuwing, rechtvaardiging en heiliging voor al Zijn
kinderen. Op die manier zou het werk van het Kruis een compleet en perfect werk
zijn. En dat is precies wat het is!

Verlossing
“In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed…” (Efeze 1:7a).
Volgens het woordenboek betekent het werkwoord “verlossen”: bevrijden, redden
uit gevangenschap of straf; iemands leven redden door een borgsom te betalen.”
Vanwege de zonde werd de mensheid gevangen gehouden door Satan; onze
verlossing vroeg om de betaling van een ongelofelijk hoge prijs. Hiervoor had nooit
betaald kunnen worden met geld of goede daden; de enige prijs die volstond voor
de redding van de mensheid was het bloed van Jezus.
Geen mens kan een ander verlossen; of aan God de prijs betalen voor hun redding
en eeuwige vergeving. De Psalmist zei: “Niemand van hen kan zijn broeder
metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven
is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.” (Psalm 49:8-9). God zag
dat het nodig was dat Zijn enige Zoon, die heilig en zonder zonde is, Zijn leven
moest geven aan het kruis, om ons te redden. De dood van Jezus was onze dood
aan de zonde. De straf die Jezus ontving was de straf die wij verdienden. Simpelweg
door in Hem te geloven worden wij vrijgemaakt van alle veroordeling en schuld!
(Romeinen 8:1). Wanneer wij begrijpen welke kracht er is in Zijn bloed en met ons
hele hart belijden wat het voor ons gedaan heeft, wordt onze proclamatie gehoord
door God en de engelen, maar ook door de duivel en zijn demonen. Wanneer wij
uitspreken wat het bloed van Jezus voor ons gedaan heeft wordt het duidelijk dat wij
Zijn goedheid persoonlijk accepteren, en dat wij deel zijn van het Koninkrijk van de
Hemel.
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LEEF DE LES
1. Verklaar: “Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de macht van de vijand.
Satan heeft geen macht over mijn leven, omdat ik ben overgebracht naar het
koninkrijk van Jezus Christus.”
2. Schrijf Efeze 1:7a voor jezelf uit, en memoriseer deze.

ONTHOUD DE LES
Het bloed van Jezus heeft ons verlost.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 42

Psalm 43

Spreuken 24

Handelingen 10
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DAG 25

AL MIJN ZONDEN ZIJN VERGEVEN
“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal
het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.”
(Ezechiël 36:26).
“Zoon, uw zonden zijn u vergeven.” (Markus 2:5b). Deze woorden sprak Jezus tot de
verlamde man die naar hem was gebracht. Toen de Farizeeën dit hoorden stonden ze
perplex, omdat ze geloofden dat God de enige was die zonden kon vergeven; ze
vonden dus dat Jezus God lasterde.
Toen stelde Jezus hen een vraag: “Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te
zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga
lopen?” (Markus 2:9). De meeste mensen komen, in eerste instantie, naar Jezus toe
om te zien wat Hij kan doen om aan hun noden tegemoet te komen. Veel
belangrijker is het dat ieder van ons vergeving ontvangt van onze zonden, omdat dit
ons vrijmaakt in elk gebied van ons leven. Wanneer wij vergeving ontvangen van
Jezus beginnen dingen op orde te komen, omdat alle argumenten die tegen ons
getuigden moeten verdwijnen.
De schrijver en theoloog Reinhold Niebuhr zei dat vergeving de ultieme vorm van
liefde is. Dit helpt ons te begrijpen dat vergeving het allerbelangrijkste en meest
liefdevolle is dat wij een ander kunnen schenken.
Er is maar één manier waarop wij vergeving kunnen ontvangen voor onze zonden:
door de liefde van Jezus, in de vorm van Zijn Bloed, toe te laten. Paulus zei: “U bent
immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van
God zijn.” (1 Korinthe 6:20).
Waarom is het bloed van Jezus de enige prijs die betaald kon worden, en het enige
middel dat ons kan reinigen van zonde? Toen God Adam schiep, maakte hij hem met
bloed dat puur en nog niet verontreinigd was. Hij plaatste hem in de Hof van Eden
om deze te onderhouden, en vertelde hem dat hij niet mocht eten van de boom van
kennis van god en kwaad, die in het midden van de tuin stond. Mocht hij dit wél
doen, dan zou hij zeker sterven. Adam was niet gehoorzaam en at van het fruit.
Hierdoor kwam zonde binnen in het menselijk geslacht en werd Adams bloed
verontreinigd. Dit had invloed op al zijn nakomelingen. Een ander soort bloed was nu
nodig – bloed dat niet vervuild was geraakt door de zonde – zodat de verlossing van
de mensheid volledig kon worden uitgevoerd. Alleen het bloed van Jezus zou
kunnen volstaan.
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Eén van de strategieën die de vijand gebruikt, is ons te doen geloven dat onze
zonden nog niet volledig zijn vergeven; op die manier houdt hij nog controle over
onze levens. Maar wanneer jij verklaart dat jouw zonden werkelijk zijn vergeven en
gelooft dat dit de waarheid is, zal jij in staat zijn om complete overwinning te
ervaren.

LEEF DE LES
1. Verklaar: “Door het Bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven.”
2. Schrijf Efeze 1:7b op voor jezelf, en memoriseer deze.

ONTHOUD DE LES
Het Bloed van Jezus betekent dat er géén zonde bestaat die God niet kan
vergeven.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 44

Psalm 45

Spreuken 25

Handelingen 11
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DAG 26

WITTER DAN SNEEUW
“Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan
sneeuw.” (Psalm 51:9).
Het woord “puur” komt van het Latijnse woord purus en het Griekse pyros, dat ‘vuur’
betekent. Oorspronkelijk verwees het woord naar offers die gebracht werden met
vuur, die geassocieerd werden met de reiniging of vernieuwing van het object of de
persoon waarop het betrekking had. Met het verstrijken van de tijd is het verband met
het offer in de vergetelheid geraakt. De betekenis die overbleef verwijst nog naar het
reinigen of ontsmetten van iets.
Er bestaan veel processen waardoor dingen kunnen worden gereinigd: sommige
kunnen met water worden gewassen, terwijl andere moeten worden blootgesteld
aan hoge temperaturen (zoals bijvoorbeeld het geval is met edelmetalen). Net zoals
ieder object in het natuurlijke specifieke processen nodig heeft om gereinigd of
gezuiverd te worden, zo is het ook in de geestelijke wereld. God heeft een proces
van reiniging ontworpen voor Zijn kinderen: de bedekking onder het verbond van
het bloed van Jezus. We zien dat dit proces in direct verband staat met een offer –
het offer van de Zoon van God, Die perfect is en puur.
God bevrijdde het volk Israel van slavernij in Egypte door veel tekenen en wonderen
te verrichten door Mozes. De laatste plaag die Hij zond was de meest
verschrikkelijke van allemaal: de dood van de eerstgeboren zoon van iedere
Egyptenaar. De Heer introduceerde het Pascha om het leven van de eerstgeboren
Israëlitische zonen te beschermen. Het Pascha is een voorloper van het offer van
Jezus (het Lam van God) aan het kruis van Golgotha. Het was het bloed, dat de
vader van ieder huishouden aan de deurposten van hun huis aanbracht, dat de
bevrijding van het volk Israël verzegelde.
Wat in die tijd gebeurde, is ook vandaag nog steeds relevant. Het is het bloed van
Jezus dat ons vrijmaakt van de slavernij van de zonde. Deze vrijheid is
eeuwigdurend! Johannes leert ons om continu het bloed van Jezus aan te brengen
over onze levens: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben
wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons
van alle zonde.” (1 Johannes 1:7).
Je zal hebben opgemerkt dat alle werkwoorden in dat vers worden geschreven in de
tegenwoordige tijd: “Als wij in het licht wandelen (nu) hebben wij gemeenschap met
elkaar (nu) en het bloed van Jezus reinigt ons (nu) van alle zonde.” We leven in een
wereld waarin het kwaad van de hel onze levens wil aantasten, maar als wij in het
licht wandelen en in relatie leven met andere christenen, dan zal het bloed van Jezus
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ons steeds blijven reinigen en heiligen, zodat de besmetting van de zonde ons hart
niet raakt. Hij zal onze kleren schoon houden, zoals staat geschreven in Prediker 9:8:
“Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.”
God kan ons te allen tijde in perfecte, pure conditie houden – maar dit moet
resulteren uit het feit dat wij wandelen in het licht en in gehoorzaamheid aan Zijn
Woord. Als wij leven in eenheid en relatie met andere gelovigen zal het bloed van
Jezus ons perfect schoon houden.

LEEF DE LES
1. Verklaar: “Omdat ik in het licht wandel en gemeenschap heb met andere
christenen, reinigt het bloed van Jezus mij nú en voortdurend van alle zonde.”
2. Schrijf 1 Johannes 1:7 op voor jezelf, en memoriseer deze.

ONTHOUD DE LES
Het bloed van Jezus reinigt mij voortdurend van mijn zonden.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 46
Spreuken 26

Psalm 47
Handelingen 12

Psalm 48

Psalm 49
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DAG 27

ALSOF IK NOOIT GEZONDIGD HEB
“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn
door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.” (Romeinen 5:8-9).
In 1964, in een klein stadje in de staat Massachusetts, leefde een familie met negen
kinderen. Jammer genoeg leefde de familie niet in de ideale omstandigheden. Er
waren verschillende vaders, die stuk voor stuk afwezig waren, en hun moeder was
chaotisch en verwaarloosde hen. Als resultaat daarvan ontbrak het de kinderen aan
een goede opvoeding en renden zij ongecontroleerd rond in de buurt, voortdurend
kattenkwaad uithalend.
Betty Anne Waters en haar broer, Kenny Waters, waren onderdeel van deze familie. Ze
scheelden maar één jaar en ze waren onafscheidelijk, ze deden alles samen. Nog
voordat ze de tienerleeftijd hadden bereikt, waren ze al bekend met de politie
vanwege kleine misdrijven, zoals het stelen van snoep of spijbelen van school. Maar
met het verstrijken van de tijd werd Kenny steeds harder en zijn misdaden werden
steeds heftiger.
Niet lang daarna stopte Betty met school en kreeg zij een baantje als serveerster in
een restaurant. Op een dag kwam de politie naar het huis van Kenny om hem te
arresteren; ze beschuldigden hem van moord. Kenny zorgde voor een alibi, dat zei dat
hij de hele nacht had gewerkt. Toch besloot het gerechtshof dat hij schuldig was en
zijn strafblad maakte hem er niet geloofwaardiger op. Betty begon onmiddellijk te
werken aan de verdediging van haar broer. Toen ze zag hoe moeilijk de situatie was en
dat voorgenomen was om hem, zonder voorwaardelijke vrijlating, te veroordelen tot
levenslang, verliet Betty haar baantje en ging zij terug naar school.
Toen ze eenmaal de middelbare school had afgerond, besloot ze om haar roeping te
volgen: een advocaat te worden die vocht voor de zaak van haar broer. Ze ging naar
de universiteit, waar ze 13 jaar lang keihard werkte om haar titels te behalen. Terwijl ze
nog studeerde, representeerde ze haar broer in de rechtbank. Ze bestudeerde iedere
wet die er potentieel voor kon zorgen dat haar broer vrijkwam. Na 18 lange jaren trof
zij een groep advocaten die DNA onderzochten voor moordzaken – iets dat in die tijd
relatief nieuw was. Ze vroeg hen om hulp en uit een DNA-test bleek dat Kenny
onschuldig was aan de moord. Hij werd vrijgelaten uit de gevangenis en Betty stopte
te werken als advocate. Haar missie was simpelweg geweest om Kenny vrijgelaten te
zien worden. Ze gaf het beste deel van haar leven voor haar broer – vanwege haar
liefde voor hem.
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Hoewel veel mensen beweren dat zij weten wat het is om lief te hebben, komt ware
liefde met een prijs: het vraagt zowel toewijding als opoffering. Net zoals deze
vrouw haar hele leven inzette, zodat haar broer zou worden vrijgesproken (ondanks
zijn toch wat discutabele reputatie) zo gaf Jezus ook Zijn leven, om onze vrijheid
zeker te stellen. En toch beschermen wij die vrijheid vaak niet goed genoeg, en
worden we het slachtoffer van onze eigen nonchalance.
Ik zag eens een documentaire over een grote kattentemmer in Las Vegas. Hij had zes
jaar lang gewerkt met een tijger, die hij de bijnaam “Kitty” had gegeven. Op een
dag, tot zijn grote verrassing, beet de tijger hem tijdens een show in zijn arm. De
temmer reageerde door de tijger op zijn snuit te slaan. Daarop greep de tijger hem
met zijn klauwen, waardoor de temmer ernstig gewond raakte. Gelukkig overleefde
de man het incident.
Sommige christenen voelen zich zó op hun gemak bij hun ‘oude natuur’ dat zij zich
niet realiseren dat, ook al proberen zij hun verlangens te controleren en een goed
leven te leiden, op het moment dat zij dat het minst verwachten, hun vleselijke
natuur kan opstaan en hen alsnog kan verwoesten.
Er is maar één manier om met die natuur af te rekenen, en dat is door hem te doden.
Jezus, in Zijn oneindige liefde, nam de plaats in die wij verdienden, en gaf Zijn leven
zodat onze oude natuur kon worden vernietigd.
Een bovennatuurlijke uitwisseling vond plaats aan het kruis; God gaf Zijn Zoon, die
nooit gezondigd had, en offerde Hem op om de straf te dragen die voor ons
bedoeld was. Jezus droeg al onze zonden op Zich en gaf ons Zijn rechtvaardigheid in
ruil daarvoor. Ook al had Hij nooit gezondigd, Hij werd veroordeeld alsof Hij de
ergste misdaden had begaan, en Hij ontving het vonnis dat bedoeld was voor
wetsovertreders. “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2
Korinthe 5:21).
Het enige dat de Heer nu van ons vraagt is dat wij geloven, zodat wij op basis van
ons geloof al Zijn zegeningen kunnen ontvangen. Jezus nam al onze slechtheid en
gaf ons in ruil al Zijn goedheid. Hierdoor ziet God ons niet langer zoals wij waren in
onze zondige staat – Hij ziet ons nu zoals Hij Zijn Zoon ziet: puur en zonder zonde.
Wanneer wij belijden wat Zijn bloed voor ons gedaan heeft, weerstaan wij de
aanklagende geest die schuld en veroordeling wil brengen.

LEEF DE LES
1. Verklaar: “Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd en ziet God mij
alsof ik nooit gezondigd heb.”
2. Schrijf Romeinen 5:9 op voor jezelf en memoriseer deze.
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ONTHOUD DE LES
Het bloed van Jezus rechtvaardigt mij.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 50

Spreuken 27

Handelingen 13
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DAG 28

APART GEZET VOOR GOD
“Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de
poort geleden.” (Hebreeën 13:12).
In 2009 liet de film “The Blind Side” het verhaal van Michael Oher zien in bioscopen
over de hele wereld. De film vertelt het verhaal van een Afro-Amerikaanse jongen die
zijn jeugdjaren doorbracht met het verhuizen van pleeggezin naar pleeggezin,
vanwege de afwezigheid van zijn vader en het drugsgebruik van zijn moeder. Ook al
was hij opgegroeid in één van de armste en meest gevaarlijke delen van de stad,
vanwege verschillende omstandigheden die in zijn voordeel werkten werd hij
toegelaten op een christelijke school, ver weg van de buurt waarin hij was
opgegroeid. Daar ontmoette hij de familie waar hij later bij zou gaan horen. Zonder
enig eigenbelang adopteerden zij hem en gaven zij hem de mogelijkheid om te gaan
studeren op een van de meest prestigieuze colleges in de Verenigde Staten, waar hij
zich ontwikkelde tot één van de beste American football-spelers van het land. Het
leven van deze jongeman zou er zo anders uit hebben gezien, wanneer hij nooit de
nadelige omstandigheden achter zich zou hebben kunnen laten en deel had kunnen
worden van een familie waar hij zich kon ontwikkelen, als persoon en professioneel.
Net zoals deze jonge man genade vond in de ogen van zijn familie en zij hem
aannamen als hun eigen zoon, zo heeft ook een ieder die in de Heer Jezus geloof
genade gevonden in de ogen van zijn of haar Hemelse Vader. Hij heeft ons Zijn
kinderen gemaakt, en ons daarmee de kans gegeven om te worden zoals Hij ons
bedoeld heeft, in intieme en perfecte relatie met Hem. God richtte Zijn ogen op ons,
om ons te redden van het kwaad, ons te reinigen en te heiligen, omdat Hij goed is.
Hij maakte ons vrij van de macht van de Kwade en gaf ons leven in overvloed door
het offer van Zijn enige Zoon, Jezus. Dat is ook wat het Joodse volk meemaakte,
tijdens de nacht dat de laatste plaag Egypte trof.

Het was een nacht als geen ander. Alle Joden, maar ook alle Egyptenaren, wisten dat
er iets stond te gebeuren. Geruchten gingen het hele land door: de dood zou komen
in de nacht. Alle Israëlieten hadden de kracht van God gezien, die zich openbaarde
door de plagen die Hij naar Egypte had gestuurd. Iedereen vroeg zich af wat het
volgende oordeel zou zijn. Toen zij de bevestiging ontvingen, dat het de dood zou
betreffen van alle eerstgeborenen, werd de sfeer in heel Egypte gespannen.
Sommigen zullen de Hebreeën hebben gevraagd hoe ze hun kinderen konden
beschermen. Het enige antwoord dat zij daarop konden geven was: “Je moet het
Pascha vieren.”
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Maar er was vrede bij het volk van Israel, op het moment dat de families
samenkwamen om het Pascha te vieren. De vader van ieder huishouden, samen met
zijn vrouw, riep zijn kinderen bij zich en vertelde hen: “Niemand mag vandaag het
huis uit gaan. Vanavond zal de engel van de dood toeslaan bij de eerstgeborene van
elke Egyptenaar, maar hij zal ons huis niet kunnen betreden.” Daarna goot hij het
bloed van het lam, dat hij juist geslacht had, in een kom, waarna hij het aanbracht op
de dorpel en deurposten van het huis. Hij vertelde hen dat dit het teken was van
Gods bescherming voor hun levens.
De meeste Israëlitische gezinnen bleven die nacht wakker. Net na middernacht
konden ze de schreeuwen van verdriet horen uit de huizen van de Egyptenaren,
vanwege de terreur van de dood die door het land ging.
De gebeurtenissen van die Pascha-nacht zouden de meest belangrijke herdenking en
viering gaan worden voor het volk van Israel. Hoewel geen enkele vader die nacht
zijn huis durfde te verlaten, leert het Woord ons dat er één persoon was die “buiten
de poort leed” (Hebreeën 13:12): Jezus. Ook al verwondde de dood Hem, deze kon
Hem niet verslaan. Zijn bloed werd onze grootste bescherming. Zijn bloed heeft ons
vrijgekocht, maar ook heiligt het ons – dit betekent dat wij apart gezet zijn voor
God.
Onthoud, dat wanneer jij met geloof belijdt wat het bloed van Jezus voor jou gedaan
heeft, de atmosfeer en de omstandigheden direct zullen moeten veranderen. De
hemel zal opengaan en de hel zal zich moeten terugtrekken. Demonen kunnen het
niet uitstaan wanneer we hen herinneren aan het verlossende werk van het bloed van
Jezus. Wanneer jij uitspreekt wat het bloed van Jezus voor jouw leven heeft gedaan,
zal dit in jouw voordeel spreken. Waarmee de vijand jou ook aanvalt, gebruik altijd
de krachtige wapens die jij tot jouw beschikking hebt: het bloed van het Lam en het
woord van jouw getuigenis.

LEEF DE LES
1. Deze week hebben we geleerd over de kracht die er is in het bloed van
Jezus. Neem nu de tijd om een rustig plekje te vinden, en verklaar hardop
wat het bloed van Jezus voor jou heeft gedaan:
“Door het bloed van Jezus ben ik vrijgekocht uit de macht van de vijand. Satan heeft
geen macht over mijn leven, omdat ik ben overgeplaatst naar het koninkrijk van Jezus
Christus.”
“Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven.”
“Omdat ik in het licht wandel en gemeenschap heb met andere christenen, reinigt het
bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, mij nú en voortdurend van alle zonde.”
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“Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd en ziet God mij alsof ik nooit
gezondigd heb.”
“Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd en apart gezet voor God.”

ONTHOUD DE LES
Ik ben apart gezet om Jezus te dienen.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 51

Spreuken 28

Handelingen 14

Handelingen 15
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HEB EEN GEWELDIG

ENCOUNTER!
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LIEVE LIFE CLASS STUDENT
Welkom terug! We willen jou vertellen dat, net zoals Jezus Christus de geschiedenis
van de wereld in tweeën splitste, Hij ook een nieuw begin maakt met jouw verhaal.
Wat jij tot nu toe hebt ontvangen is maar een klein voorproefje van alles wat God nog
voor jou in petto heeft. Maak je klaar om het spannende avontuur van het Volgen van
Jezus te beleven – het begint NU!

WELKOM IN HET LEVEN!

(datum start nieuw leven)
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WEEK 5

ENCOUNTER
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DAG 29

NA HET ENCOUNTER
Tegen juni 1944 hadden de geallieerde troepen van de Tweede Wereldoorlog zulke
grote voorsprongen behaald dat de ondergang van het Derde Rijk simpelweg nog
een kwestie van tijd zou zijn. Met geen realistische kans op overwinning besloot Adolf
Hitler, in een wanhopige poging zijn lot te keren, zware bombardementen af te vuren
op Londen. Hij hoopte hiermee zoveel verwoesting aan te brengen dat de
geallieerden hierdoor zwaar ontmoedigd zouden raken. Deze poging was echter
vruchteloos en het onvermijdelijke gebeurde. In mei 1945 gaf Duitsland zich
onvoorwaardelijk over, wat het einde betekende van de oorlog.
Net zoals Hitler in 1944 is jouw vijand, de duivel, furieus omdat jouw leven niet
langer aan hem toebehoort. Hij zal een tegenaanval op jouw leven proberen los te
laten, zodat hij de controle kan heroveren. Maar, net zoals voor Hitler, is er voor hem
geen reële kans op overwinning, omdat Jezus hem al lang verslagen heeft, met een
overweldigende overwinning aan het kruis van Golgotha. Ook al weet hij dat hij
nooit kan bijkomen van zijn nederlaag, toch zal hij alles op alles zetten om jouw
relatie met God te dwarsbomen en om jou ervan te weerhouden om God volledig te
dienen. Hij weet namelijk dat een christen een enorme bedreiging kan vormen voor
zijn heerschappij.
Wees daarom op je hoede. Van nu af aan zal jouw leven onder vuur liggen, misschien
wel als nooit tevoren. De vijand zal al zijn tactieken inzetten, inclusief de mensen die
het dichtst bij jou staan, in een poging om jou te ontmoedigen en je af te houden
van de weg waarop je begonnen bent te wandelen. Zoals de Heer Jezus zei: “Deze
dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u
verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld
overwonnen.” (Johannes 16:33).
“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,
afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met
volharding de wedloop lopen die voor ons ligt…” (Hebreeën 12:1).
De schrijver van de Hebreeën-brief vergelijkt ons leven als christen met een
marathon. Het is geen sprint, waarin we al onze energie verbranden in een kort
tijdsverloop; het is een lange-afstandsrace die ons hele leven duurt en die dient te
worden gelopen met groot geduld. Jij bent nu weggelopen van de startlijn. We
weten dat de echte beloning niet per se in ontvangst wordt genomen door iedereen
die aan de race begonnen is, maar alleen bij degenen die hem ook afmaken! Neem je
dus voor om de race uit te lopen!
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Haal je weer eens voor de geest wat jij tijdens het Encounter hebt geleerd; welke
lessen hebben op jou de diepste indruk gemaakt? Besluit om nooit terug te keren
naar je oude manier van leven en neem je voor om dagelijks dieper te groeien in
jouw persoonlijke relatie met God. Het verschil tussen degenen die de race afmaken
en degenen die onderweg afhaken is, dat de eerste rennen met Gods hulp, terwijl de
laatste rennen vanuit hun eigen kracht en op hun eigen manier. Neem elke ochtend
wat tijd om God te vragen jou te helpen met de uitdagingen die je tegenkomt.
Tijdens de veertig jaren die de mensen van het volk Israel doorbrachten in de
woestijn, konden ze niet zaaien of oogsten, maar toch liet God het manna regenen
vanuit de hemel. Zo zorgde Hij ervoor dat ze dagelijks te eten kregen. Geen enkele
dag ging voorbij zonder dat Hij voorzag. Op dezelfde manier zal God jou dagelijks
alles geven wat je nodig hebt, zodat jij het einddoel kan bereiken, ongeacht de
problemen of beproevingen die jij misschien tegenkomt. God heeft alle voorziening
die jij nodig hebt, zodat het jou nooit aan iets goeds zal ontbreken.

LEEF DE LES
1. Maak de volgende bijbelverzen af en memoriseer ze.
“Alle ___________________ kan ik aan door Christus, Die mij ___________________ geeft.”
(Filippenzen 4:13)
“God is ons een ___________________ en ___________________; Hij is in hoge mate een
hulp gebleken in ______________________________________.” (Psalm 46:2).
“Neem daarom de hele ___________________ van God aan, opdat u ___________________
kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben,
_________________________________________________________.” (Efeziërs 6:13)

ONTHOUD DE LES
Het leven van een christen is als een marathon – het meest belangrijke is
niet hoe we beginnen, maar hoe we eindigen.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 52

Spreuken 29

Handelingen 16

Handelingen 17
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DAG 30

180 GRADEN
“Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en
nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” (Spreuken 28:13)
In het vers hierboven spreekt Koning Salomo over twee vereisten om goddelijke
barmhartigheid te verkrijgen: dat wij onze zonden belijden en ons ervan afkeren. De
combinatie van deze twee dingen is wat bekering inhoudt. Het woord bekeren
betekent een ommekeer in onze houding richting zonde en richting God. Het is niet
simpelweg het opzeggen van een mooi gebed of wat tranen laten wanneer we
overtuigd worden van onze missers; er moet een verandering zichtbaar gaan worden
in de manier waarop de denken en handelen. We moeten onze fouten erkennen voor
God en ze belijden als zonden. Ze proberen te verstoppen of verbloemen is
kansloos, want God weet alle dingen. Onze fouten proberen goed te praten is ook
niet verstandig. We moeten onze zonde gaan zien zoals het is en het niet proberen
te bagatelliseren. Maar naast het belijden van onze zonden moeten we ons er ook
van afkeren. Jammer genoeg doen veel mensen alleen aan het ‘belijden’-gedeelte en
gaan ze niet verder dan dat. Ze erkennen in gebed dat zij gezondigd hebben, maar
ze zijn niet gewillig om hun zonde echt achter te laten. Zodra de gelegenheid zich
voordoet zullen ze dezelfde fouten begaan, als die ze juist hebben beleden. Dat is
geen bekering.
De bijbel vertelt ons het verhaal van Zacheus, een belastingambtenaar. De Joden
haatten zijn soort, omdat ze niet alleen voor de Romeinen werkten (hun Joodse
broeders geld afhandig maakten en dat gaven aan de onderdrukker, Rome) maar ook
omdat ze vaak méér ophaalden dan nodig was, zodat ze er zelf een leuk extraatje
aan overhielden. Vaak gebruikten ze hierbij geweld. Maar toen Jezus binnenging in
het huis van deze man, toonde hij berouw over zijn zonden en keerde hij zich ervan
af. Hij was een erg hebberig persoon geweest en had veel geld gestolen, maar toen
hij zich had bekeerd, eindigde daarmee ook zijn liefde voor geld: hij gaf de helft van
zijn bezittingen aan de armen en gebruikte de rest om degenen terug te betalen van
wie hij gestolen had (Lukas 19:8). Hij veranderde zijn manier van denken en doen
totaal – hij bekeerde zich oprecht. Dat was waarom Jezus tegen hem zei: “Heden is
dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham
is.” (Lukas 19:9).
Zacheus’ bekering was meer dan alleen woorden of tranen; zijn hele leven werd
omgekeerd. Hij ging niet de straten op om te schreeuwen: “Ik bekeer me!”, maar
toen degenen die hem eerder stiekem hadden zien stelen zagen hoe hij afstand
deed van zijn onrechtmatig verkregen rijkdommen, wisten zij heel zeker dat hij echt
veranderd was. Het waren niet de woorden die hij sprak, waaruit zijn bekering bleek
– het waren zijn daden.
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Charles Spurgeon deelde eens een getuigenis dat de ware betekenis van bekering
illustreert:
U zult zich die ene morgen wel herinneren, waarop ik de zaak besprak van de
ongelovige, de spotter, die door het lezen van één van mijn geschreven preken, naar
Gods huis en aan Gods voeten werd gebracht. Welnu, afgelopen Kerst verzamelde
deze zelfde man al zijn boeken en ging daarmee naar de markt in Norwich. Daar
noemde hij publiekelijk alle fouten op die hij gemaakt had. Hij nam daarna alle
boeken die hij geschreven had, en die hij in huis had gehad, over kwade zaken, en
verbrandde deze voor de ogen van alle toeschouwers. Ik heb God geprezen om zo’n
wonder van genade, en ik bid dat er nog velen van zulke zullen volgen; verloren zonen
die naar huis zullen terugkeren, zeggende: “Ik heb gezondigd”.

LEEF DE LES
1. Toen Johannes de Doper sprak tegen het Joodse volk, onderwees hij hen
over het belang om “vruchten voort te brengen in overeenstemming met de
bekering” (Mattheus 3:8). Dit betekent dat het duidelijk zou moeten zijn voor
anderen, dat wij ons hebben bekeerd en dat wij zijn veranderd, net als
Zacheus. Maak een tekening van een boom vol met bladeren en vruchten.
Schrijf op elke vrucht een woord dat laat zien op welke manier jouw leven zal
veranderen, ten opzichte van de zaken waarvan je je hebt afgekeerd. Kleur
daarna de boom in zoals je wilt.

ONTHOUD DE LES
Mijn bekering zou voor iedereen zichtbaar moeten zijn.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 53

Spreuken 30

Handelingen 18

Handelingen 19
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DAG 31

HOUD VAST WAT VAN JOU IS
Wat Jezus aan het Kruis deed was voldoende voor alle mensen door de eeuwen
heen. De schrijver van de Hebreeën-brief zegt: “Want met één offer heeft Hij hen die
geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.” (Hebreeën 10:14). We hoeven niets
toe te voegen aan het verlossende werk van Jezus aan het kruis; het is volmaakt,
voldoende en compleet. Op dag 10 leerden we over de uitwisseling die plaatsvond
aan het kruis, waar Jezus onze vrijheid, genezing, rechtvaardigheid, leven, zegen,
overvloed, glorie en acceptatie voor ons won en ons een nieuwe natuur gaf. Al deze
dingen zijn op een legale manier van ons geworden! Toch lijkt het er op alsof
sommige christenen niet van deze zegeningen kunnen genieten.
De militair strateeg, Sun Tzu, pleegde te zeggen: “Overwinnende strijders winnen
eerst en gaan daarna het gevecht aan, terwijl verslagen strijders eerst het gevecht
aangaan en daar hopen te winnen.” Dat is exact wat gebeurde met het volk van
Israel onder het leiderschap van Jozua. God had Abraham beloofd dat Hij het land
waarin hij leefde aan zijn nakomelingen zou geven, voor altijd. Het land behoorde de
nakomelingen van Abraham toe. God Zelf herinnerde Jozua daaraan toe Hij zei:
“Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot
Mozes gesproken heb.” (Jozua 1:3). Hij zei: “heb Ik u gegeven”, wat inhoudt dat de
rechtmatige eigenaren van het land al de Israëlieten waren, ook al was dit in de
praktijk nog lang niet zichtbaar. De Kanaänieten leefden al 400 jaar lang in het land.
Ze hadden gezaaid en geoogst, ze hadden er huizen gebouwd en versterkte steden
gevestigd. Het volk van Israel moest zich bewegen van het simpelweg ‘recht hebben
op…’ naar het ervaren van de realiteit van de belofte. Ze staken de rivier de Jordaan
over als eigenaren van het land, maar ze moesten vechten om in bezit te nemen wat
hen toebehoorde. Zij hadden al lang de overwinning (omdat God hun deze had
gegeven), maar ze moesten het gevecht aangaan, zodat ze het land ook
daadwerkelijk in bezit konden nemen. Iets vergelijkbaar gebeurt in onze levens.
Jezus heeft ons de eigenaar gemaakt van alles wat Hij heeft veroverd aan het kruis.
Al die dingen zijn rechtmatig in ons bezit, maar we moeten ze veroveren zodat we ze
in de praktijk kunnen ervaren. Wij hebben een strijd te strijden, waarvan de uitkomst
(de overwinning!) voor ons al vast staat.
Toen het volk Israël het Beloofde Land binnenging lieten ze ons daarmee een
voorbeeld zien. We mogen begrijpen dat wij kunnen bewegen van het simpelweg
‘ergens recht op hebben’ naar het daadwerkelijk ervaren van de realiteit van die
belofte.
Dit was niet de eerste keer dat het volk Israël zich voornam het Beloofde Land
binnen te gaan. Veertig jaar eerder, onder leiding van Mozes, hadden zij twaalf
spionnen uitgekozen die voor hen het land zouden verkennen – en Jozua was één
van hen. Toen de spionnen terugkeerden waren ze duidelijk onder de indruk van de
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vruchtbaarheid van het land Kanaän. Ze hadden een tak afgesneden met daaraan
een druiventros die zó gigantisch was, dat twee van hen hem moesten tillen. Toch
hadden tien van de twaalf verkenners hun aandacht laten afleiden door andere zaken
– zij waren gericht op de grootte van de mensen die er woonden, hun versterkte
steden, en het feit dat de Kanaänieten meer militaire ervaring had dan zij (Numeri
13:28). Dit zorgde ervoor dat zij het geloof verloren in de belofte die God hen
gegeven had. God had hen gezegd dat Hij Zelf hen het land zou geven en dat zij zich
geen zorgen hoefden te maken over de vijandelijke legers of hun versterkte steden.
Hij zou met hen persoonlijk afrekenen. Het was niet hun taak om uit te zoeken hoe
ze de Kanaänieten konden verslaan – dat was Gods verantwoordelijkheid. Jammer
genoeg geloofden ze Hem niet en vanwege hun ongeloof waren ze niet in staat om
het land binnen te gaan (Hebreeën 3:19).
Veertig jaar later werd een nieuwe generatie geconfronteerd met de zelfde
uitdaging. Ook al was het land hetzelfde gebleven, en waren hun tegenstanders niet
veranderd, de Israëlieten waren wél veranderd, ten opzichte van de oude generatie
die gefaald had. Deze nieuwe generatie geloofde daadwerkelijk dat God Zijn belofte
waar zou maken; vol geloof trokken zij het land binnen en veroverden het. Vanwege
hun geloof waren zij succesvol in de strijd en ze zagen veel wonderen gebeuren: de
rivier de Jordaan spleet open en ze konden er door trekken op droog land; de muren
van Jericho brokkelden vóór hun ogen af; en de zonsondergang werd bijna een volle
dag vertraagd, zodat ze konden vechten zonder te worden onderbroken door de
duisternis. En zo, met inferieure militaire kracht en zonder geschikte bewapening,
namen de Israëlieten bezit van de belofte van God en zij veroverden het land dat
eigenlijk al lang van hen was. Zij hadden zich bewogen van het simpelweg ‘recht
hebben op’ naar het ervaren van een echte overwinning!
Als wij alle zegeningen in bezit willen nemen die door het offer van Jezus binnen ons
bereik zijn geplaatst, mogen we volgen in de voetstappen van het volk Israël. We
zouden geloof moeten hechten aan de belofte van God en ook moeten handelen in
overeenstemming met dat geloof. Het ‘hebben van geloof’ betekent dat wij ergens
compleet van overtuigd zijn (Hebreeën 11:1). Specifiek betekent het dat wij 100%
overtuigd zijn van het feit dat álles wat Jezus aan het kruis veroverd heeft, van ons is,
zelfs wanneer onze omstandigheden op dat moment misschien wel precies het
tegenovergestelde zijn en wij niet weten hoe dat wonder zou moeten gebeuren.
Wanneer jij zeker weet dat God zal doen wat Hij zegt, zal jij een verandering zien
plaatsvinden in jouw leven. Vraag je niet zozeer af “hoe” – laat dat aan God over –
dat is Zijn verantwoordelijkheid. Hij zal ons nooit laten zitten!
Onthoud dit: wanneer je ergens geen geloof voor hebt, is er een manier om het te
verkrijgen: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van
God.” (Romeinen 10:17). Wanneer jij jouw gedachten vult met het Woord van God,
zal je het geloof ontvangen dat je nodig hebt om je leven te leiden in de overvloed
die al van jou is, omdat Jezus dit voor jou heeft gewonnen aan het kruis. Dat is wat
God Jozua opdroeg voordat hij het Beloofde Land binnen ging: “
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Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht
overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin
geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u
verstandig handelen.” (Jozua 1:8).
LEEF DE LES
1. Van de 9 uitwisselingen die Jezus beschikbaar voor ons maakte aan het kruis
(vergeving in plaats van straf; genezing in plaats van pijn; rechtvaardigheid in
plaats van zondigheid; leven in plaats van dood; zegen in plaats van vloek;
overvloed in plaats van armoede; een geestelijke natuur in plaats van een
wereldse natuur) – zijn er daarvan enkele die nog geen deel uitmaken van
jouw leven? Licht ze uit in de tabel hieronder en schrijf er een relevante
belofte uit de Bijbel naast. Memoriseer de verzen die je uitkiest.
UITWISSELING

BELOFTE

Vergeving
Genezing
Rechtvaardigheid
Leven
Zegen
Overvloed
Glorie
Acceptatie
Geestelijke natuur

ONTHOUD DE LES
Jezus veroverde alles wat ik ooit nodig zal hebben aan het Kruis. Ik kan elk
van deze overwinningen in bezit nemen door geloof.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 54

Psalm 55

Spreuken 31

Handelingen 20
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DAG 32

HET BESTE MEDICIJN
“Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die
afrekening wilde houden met zijn dienaren.Toen hij begon af te rekenen, werd er
iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet
kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en
kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan
knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En
de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en
schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn
mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet,
greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet
zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles
betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat
hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was,
werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er
gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die
schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen
medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had?
En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem
schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet
ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.”
(Mattheus 18:23-35)
Is er iets dat jou je vreugde heeft laten verliezen? Sommige mensen hebben zulke
heftige problemen dat zij niet langer meer lachen – onverwachte tegenslagen, het
verlies van een geliefde, financiële tegenslag, verraden door iemand van wie ze
hielden, etc. Ik heb al deze tegenslagen meegemaakt in mijn leven en ik ben de tel
kwijtgeraakt van de keren dat ik in mijn rug ben gestoken. Maar er kwam een dag
waarop ik bad: “Heer, sta niet toe dat ik ooit de zegen verlies die ligt in het geloven
in mensen; ik breng het bloed van Jezus aan en verklaar dat ik genezen ben van elke
pijn. Ik kies om het verraad dat ik heb meegemaakt te beschouwen als iets dat
iemand anders dan mijzelf is overkomen. Ik besluit om door te gaan met het geloven
in mensen, hen nieuwe kansen te geven en voor hen te bidden.” Nadat ik dit gebed
had gebeden stond ik niet langer toe dat iets ook maar mijn vreugde kon stelen – al
verloor ik deze wel één keer.
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In 1997 vertrokken mijn gezin en ik van onze zondagse dienst om de verjaardag te
gaan vieren van mijn dochter Lorena. We stopten bij de verkeerslichten en twee
mannen op motorfietsen kwamen naast ons rijden en begonnen ons te beschieten. Ik
werd vijf keer geraakt en mijn vrouw één keer. In één klap veranderde ons
verjaardagsfeest in een slagveld van gebroken glas en bloed. Tien dagen lang vocht
ik voor mijn leven op de Intensive Care en door Gods genade en het volhardende
gebed van mijn vrouw overleefde ik.
Na de moordpoging kwam ik erachter dat ik mijn vreugde had verloren. Ik had
bitterheid in mijn hart toegelaten en ik bad iedere dag: “Heer, vergeld het mijn
vijanden! Sta niet toe dat deze slechte mannen zullen sterven in vrede!” Ik wilde
wraak, maar dat was juist de reden waarom mijn vreugde mij had verlaten. Ik ervoer
niet langer de tegenwoordigheid van de Heilige Geest en ik voelde mij alsof ik was
opgesloten binnenin mezelf. Nadat twintig dagen voorbij waren gegaan bad ik en
zei: “Ik wil de persoon zijn die ik hiervoor was. Wat is er aan de hand?” De Heer
antwoordde mij en zei: “Heb jij de mensen die jou wilden vermoorden vergeven?”
“Nee!”, gaf ik toe. “Wil je ze dan vergeven?”, vroeg Hij. Ik antwoordde: “Oh Jezus!
Dat is het moeilijke gedeelte. Hoe kan ik iemand vergeven die mij naar het leven
staat?” In mijn binnenste woedde een enorme strijd. Na een tijdje zei ik: “Heer, mij
emoties vertellen mij ‘nee’, maar ik zal kiezen om hen te vergeven.” Op dat moment
begreep ik eindelijk dat vergeving niet een emotie of een gevoel is. Welke persoon
heeft er nou zin in om de persoon te vergeven die hem zo verraden heeft? Dus ik zei:
“Amen Heer, ik vergeef hen. Ik vergeef de personen die mijn leven hebben
geprobeerd te nemen. Ik vergeef zowel degenen die de aanslag hebben gepland, als
degenen die het plan hebben uitgevoerd en ik zegen hen. Heer, ik vraag U dat, wat
zij mij hebben geprobeerd aan te doen, voor U een middel zal zijn om hen te
redden.”
Toen ik klaar was met bidden was het alsof een licht aanging in mijn denken. Ik kon
opnieuw de aanwezigheid van de Heilige Geest voelen. Ik was in staat om voor het
eerst in twintig dagen tijd te lachen. Het vasthouden van wrok gevoelens richting
degenen die mijn leven hadden willen nemen had niet hén geraakt – maar alleen mij.
Een gebrek aan vergeving zorgt niet alleen voor bitterheid in ons – het weerhoudt
ons ook van het ontvangen van goddelijke genade, net zoals Jezus ons leert in de
gelijkenis van de twee schuldenaars. Vergeven betekent genade hebben met iemand
die dit niet verdient. Het houdt in dat je afstand doet van jouw recht om iemand te
veroordelen, ook al is dit recht heel reëel. Ik had het recht om gerechtigheid te eisen
van degenen die mij wilden vermoorden; de slechte dienaar in de gelijkenis verzon
niet de schuld die zijn mede-dienaar bij hem had, en ook handelde hij niet tegen de
wet toen hij hem naar de gevangenis liet sturen. De koning leverde hem over aan de
pijnigers, omdat hij niet dezelfde genade toonde, als die hij zelf had ontvangen. Net
zoals God ons onze zonden vergaf, ook al verdienden wij dit niet, en dit gaat zelfs zó
ver dat Hij ons ziet alsof wij nooit gezondigd hebben, zo zouden wij ook degenen die
ons kwaad gedaan hebben moeten vergeven, ook al verdienen ze onze vergeving
misschien niet. We weten dat we iemand echt hebben vergeven wanneer we in staat
zijn om hen te zien alsof ze ons nooit iets hebben aangedaan.
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LEEF DE LES
1. Maak een lijst van de mensen die jou pijn hebben gedaan en die jij nog moet
vergeven. Vergeef hen oprecht, in gebed. Onthoud wat vergeving inhoudt.
Als het mogelijk is, verzoen je dan ook persoonlijk met hen.

ONTHOUD DE LES
Vergeving is het medicijn dat harten gezond houdt.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 56
Handelingen 22

Psalm 57

Psalm 58

Handelingen 21
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DAG 33

BESCHERM JOUW VRIJHEID
“Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen
om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn
huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en
opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer
verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen;
en het einde van die mens wordt erger dan het begin.”
(Lukas 11:24-26).
In de film “The Terminator” speelt de acteur Arnold Schwarzenegger een
huurmoordenaar die een politiebureau probeert binnen te dringen, op zoek naar zijn
slachtoffer. Wanneer een politieman hem de toegang weigert antwoordt
Schwarzenegger met de reeds legendarische zin: “I’ll be back”, en het lijkt alsof hij
daarmee ook het pand verlaat. Maar binnen enkele seconden ramt hij met een
gestolen politiewagen de ingang van het bureau, waarna hij de boel onder vuur
neemt.
Wanneer een onreine geest een persoon verlaat, is het zijn intentie om terug te
keren; hij zal er alles aan doen om de macht terug te krijgen over het leven dat hij
moest verlaten. Hij is niet tevreden zolang hij buitengesloten wordt, dus hij besluit:
“I’ll be back.” En wanneer hij terugkeert komt hij niet alleen – hij brengt versterking
met zich mee, omdat hij hoe dan ook wil slagen. Tijdens het Encounter ben jij vrij
gezet van de onreine machten die jouw leven controleerden. Je moet er op bedacht
zijn dat zij er alles aan zullen doen om in jouw leven terug te keren. Jezus leert ons
dat, zolang een onreine geest geen lichaam heeft om in te wonen, hij geen rust kent.
Hij zal er dan ook alles aan doen om terug te kunnen keren. Jezus gaf ons een
waarschuwing die we niet mogen negeren: als we hen toestaan om terug naar
binnen te komen, zullen we er slechter aan toe zijn dan we waren voordat we
bevrijding ontvingen.
Jezus vergelijkt het leven van een persoon met een huis, waaraan je van buiten kan
zien wie er binnen woont. Op een keer onderwees Hij het volgende: “Niemand kan
het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke
bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven.” (Markus 3:27). Voordat jij Jezus kende was
jouw leven onbeschermd; er was niemand die jouw huis kon verdedigen. Daarom
konden onreine geesten met gemak binnenkomen om jouw leven te verwoesten. In
dit gedeelte legt Jezus uit dat, wanneer iemand een huis wil binnenvallen, hij eerst
degenen moet vastbinden die er wonen. De meest effectieve manier waarop je jouw
leven kan verdedigen, is door ervoor te zorgen dat de meest Sterke Persoon in jouw
hart leeft – en Zijn naam is Jezus. Wanneer Hij in het huis woont zal het niet uitmaken
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of een macht nou met zeven, zeventig of zevenhonderd andere machten terugkeert.
Jezus heeft alle macht en alle autoriteit en Hij heeft de machten van het kwaad al
lang verslagen met overweldigende overwinningskracht. (Kolossenzen 2:15). Als Hij
jouw huis verdedigt zal niets of niemand jou kwaad kunnen doen.
Ook leerde Jezus ons wat wij moeten doen, zodat Hij in ons kan komen wonen:
“Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in
acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en
bij hem intrek nemen.” (Johannes 14:23). Als wij willen dat Hij in ons woont is er één
voorwaarde waaraan we dienen te voldoen: we moeten Zijn Woord gehoorzamen.
Hij is niet zomaar een figurant, Hij is de Koning der Koningen en de Heer der
Heerscharen! Wanneer de Koning een order geeft, verwacht Hij onmiddellijke
gehoorzaamheid. Het is belangrijk dat jij er klaar voor bent om afstand te doen van
de troon van jouw leven. Dit betekent dat jij niet langer degene bent die de orders
uitdeelt; jij bent niet meer in controle en jij bent niet meer degene die de
beslissingen maakt.
Als jij liever niet de troon van jouw leven afstaat aan Jezus zal jij zelf degene zijn die
zich moet verdedigen tegen de aanvallen van de onreine machten. Maar onthoud,
dat jij al eerder verslagen bent geweest, en dat degene die jou toen versloeg, nu
versterking met zich meebrengt.

LEEF DE LES
1. In zijn boek “Zegen of Vloek” leert Dr. Derek Prince ons 7 stappen die ons
helpen om in de zegen van God te leven. Bestudeer ze en pas ze stuk voor
stuk toe, net zolang totdat je voelt dat je in complete vrijheid leeft.
- Belijd jouw geloof in Christus en Zijn offer voor jou (Romeinen 10:9-10)
- Bekeer je van al je rebellie en zonden (Markus 1:15)
- Claim vergeving voor alle zonden (1 Johannes 1:9)
- Vergeef alle personen die jou hebben gekwetst of onrecht hebben
aangedaan (Markus 11:25)
- Doe afstand van alle contact met occulte of satanische zaken (2 Korinthe
6:14-15)
- Bid om bevrijding van elke vloek (Markus 11:24)
- Geloof dat je ontvangen hebt waarom je hebt gevraagd, en wandel in
Gods zegeningen (Efeziërs 3:20)
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ONTHOUD DE LES
De manier om vrij te blijven is door de troon van mij leven aan Jezus te
geven.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 59
Handelingen 24

Psalm 60

Psalm 61

Handelingen 23
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DAG 34

VERANDER JOUW NATIE, 12 PERSONEN
PER KEER
“Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig
arbeiders. Bid daarom tot de Here van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst
uitzendt.” (Mattheus 9:37-38).
In Gods hart brandt een verlangen: Hij wil dat mensen zich verzoenen met Hem. Dat
is Zijn grootste verlangen. Zó groot is Zijn hart voor ons dat Hij wilde leven als een
man en anderen toestond Hem te slaan, beledigen, vernederen en aan een kruis liet
nagelen. Jezus doorstond al deze dingen, omdat Hij wist dat Zijn offer de mensheid
de kans zou bieden om met Hem verzoend te worden.
Jezus helpt ons begrijpen dat de oogst erg groot is en dat het werk, om deze binnen
te halen, enorm belangrijk is. Denk eens een momentje na over alle mensen die jij
kent, die ver van God leven. In jouw wijk, op jouw school of op je werk, in je social
media-contacten, etc. Je zal je snel realiseren dat de grote meerderheid van hen nog
verzoening nodig heeft met God! Door eraan mee te werken dat zij terugkeren naar
hun Hemelse Vader, brengen wij de oogst binnen, waar Jezus het in bovenstaande
tekst over heeft.
De Heer ziet iedere persoon als een arbeider, een dienaar van Hem. Jezus vergelijkt
Zijn kerk met een lichaam – een levend organisme. Is er een deel van jouw lichaam
dat slaapt gedurende de dag? Nee! Iedere cel in jouw lichaam heeft een specifieke
functie. Sommige organen hebben meer “aantrekkelijke” functies dan andere, maar
geen enkel onderdeel van ons lichaam kan gemist worden. Zijn er leden van het
Lichaam van Jezus die het zich kunnen veroorloven om te blijven slapen? Nee! We
spelen allemaal een rol in het plan van God. Dat is waarom de Heer mij hielp te
begrijpen dat ieder lid van de kerk een leider kan en zou moeten worden, omdat de
kerk een levend organisme is. De laatste keer dat Jezus tot Zijn discipelen sprak,
voordat Hij terugging naar de hemel, zei Hij:
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u
al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheus 28:18-20).
Hij heeft al lang Zijn deel gedaan – onthoud dat het werk van het Kruis perfect en
compleet is! Nu is het aan ons, om onze verantwoordelijkheid te nemen. Het is aan
ons om voort te zetten wat Hij in beweging bracht. Laten we “heen gaan en alle
volken tot Zijn discipelen maken.”
Pagina 96

Life Class

Het ‘be-evangeliseren’ van een land is eigenlijk erg simpel – God heeft mij dat laten
inzien. Het is niet iets gecompliceerds; we hoeven niet de straat op te gaan, om op
elke hoek te gaan staan roepen als een dolleman, of in bussen op te staan en te
proberen mensen te overtuigen. Als kerk heeft God ons een strategie gegeven om
de naties voor Hem te winnen: de G12 Visie. Wij focussen ons op het toerusten van
iedere persoon, om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om 12 anderen te
discipelen, en dit goed te doen. Stel je voor dat ieder van deze twaalf dit op hun
beurt ook doen en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor 12 anderen. De
eerste generatie zou dan uit 12 personen bestaan; de tweede uit 144; de derde uit
1.728; de vierde uit 20.736; de vijfde uit meer dan 200.000 en de zesde uit meer dan
2 miljoen; de zevende uit meer dan 35 miljoen.
Hoe kunnen wij een natie transformeren met het Evangelie? Door te focussen op
twaalf. Wanneer we zeggen dat we twaalf mensen moeten discipelen, en dat we dit
goed moeten doen, verwijzen we naar het feit dat het niet alleen draait om het bij
elkaar verzamelen van mensen. Het gaat erom dat we mensen bij elkaar brengen,
zodat hun leven kan worden veranderd door het evangelie. Wanneer het evangelie
een dief bereikt, zal deze stoppen met stelen; wanneer het evangelie een
moordenaar bereikt, zal deze stoppen met moorden; wanneer het een leugenaar
bereikt zal deze beginnen de waarheid te vertellen en wanneer het onverstandige
ouders bereikt zullen families hersteld worden.
Wij hebben de Visie, zodat levens kunnen veranderen. Maar alleen het ‘hebben van’
de Visie is niet voldoende – we moeten deze ook in praktijk brengen. De consultant
Joel Barker zei eens: “Visie zonder actie is maar een droom. Actie zonder visie is
enkel tijdverdrijf. Visie met actie kan de wereld veranderen.”

LEEF DE LES
1. Wat is jouw rol in de belangrijke taak van het binnenbrengen van de oogst?
Hoe kan jij hiermee beginnen? Kijk naar de onderstaande uitdagingen en stap
de komende week uit door ze in praktijk te brengen. Maak ze tot een
gewoonte in jouw leven.
- Vertel iemand wat Jezus voor jou gedaan heeft
- Nodig iemand uit om met jou mee te gaan naar de celgroep
- Nodig iemand uit om met jou mee naar de kerk te gaan

ONTHOUD DE LES
Het is onze opdracht om de wereld te verzoenen met God. Wij allemaal
hebben hierin onze eigen verantwoordelijkheid.
BESTUDEER HET WOORD
Psalm 62
Handelingen 26

Psalm 63

Psalm 64

Handelingen 25
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DAG 35

HEILIGE GEEST, IK HEB U NODIG!
“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel
de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal
hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” (Johannes
16:13)
Het is onmogelijk te spreken van een nieuw begin zonder de hulp van de Heilige
Geest, ongeacht hoe goed onze bedoelingen zijn, hoe geweldig onze plannen, of
hoe gemotiveerd wij de zaken aanpakken. We kunnen niet echt opnieuw beginnen
zonder de hulp van de Heilige Geest.
Een medewerker van General Motors probeerde een nieuwe soort immens sterk
metaal te snijden. Na meerdere onsuccesvolle pogingen bracht hij het metaal bij de
manager van het bedrijf, een ingenieur en uitvinder, om hem zijn probleem voor te
leggen.
De manager vroeg aan de medewerker of hij geprobeerd had het met diamant te
snijden. Hij gaf toe dat hij dit nog niet had geprobeerd. Zijn nieuwe poging, met
diamant, was succesvol.
Daarop vertelde zijn manager hem: “Het metaal was niet te hard, maar ons
gereedschap was niet sterk genoeg.”
Jezus wist dat het gereedschap van de eerste discipelen niet sterk genoeg zou zijn
om het werk mee te verrichten dat Hij aan hen had toegewezen. Hij wist dat het
werk ontzettend zwaar zou zijn en dat de discipelen dit onmogelijk vanuit hun eigen
kracht konden doen. Jezus weet dat het hart van ons, mensen, verhard is geraakt en
dat er een bovennatuurlijk diamanten mes nodig is om door te dringen in
mensenlevens. Dat was waarom Hij Zijn discipelen opdroeg om te wachten in
Jeruzalem totdat de Heilige Geest over hen zou komen (Lukas 24:49). Hoe vaak
hebben wij wel niet gedacht dat het werk van God simpelweg inhoudt dat we ons
hoofd volstoppen met informatie en ons een slag in de rondte werken? We denken
dat we onze doelen zullen bereiken door de dingen te doen vanuit onze eigen
kracht.
De Heer Jezus is hierin ons voorbeeld. 30 jaar lang verscheen Hij niet aan de
mensen, vormde Hij geen discipelen; Hij wachtte op het juiste moment om met Zijn
bediening te beginnen – het moment dat de Heilige Geest op Hem zou neerdalen.
Dit gebeurde toen Hij werd gedoopt.
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De hemel werd geopend en de Heilige Geest daalde neer als een duif en landde op
Hem. Een stem uit de hemel zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie ik een
welbehagen heb” (Mattheus 3:17). Op dat moment ontving Hij Gods zegel van
bevestiging.
Veel leiders zijn ergens halverwege ingestort, omdat zij de Heilige Geest niet de
plaats hebben gegeven die Hem toekomt. Laten we naar het voorbeeld van Jezus
kijken: pas toen de Heilige Geest kwam, begon Hij aan het werk van God. Toen Hij
de synagoge binnenging werd aan hem de boekrol van de profeet Jesaja gegeven.
Hij opende deze bij hoofdstuk 61 en las: “De Geest des Heren is op mij, omdat Hij
Mij gezalfd heeft…” (Lukas 4:18a). Waarom was het nodig dat de Heilige Geest Hem
zalfde? Zodat Hij het goede nieuws kon brengen aan de armen, om gebroken harten
te genezen, onderdrukten vrij te maken, gevangenisdeuren te openen voor degenen
die vast zaten, en om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken! (zie
Lukas 4:18-19). Toen Hij klaar was met lezen zei Hij: “Heden is deze Schrift in uw oren
in vervulling gegaan.” (Lukas 4:21b).
Wat een geweldig team! Het Woord en de Geest werken samen, om het koninkrijk
van God uit te breiden.
De Heilige Geest is een persoon en ik heb leren begrijpen dat Hij héél echt is, ook al
hebben weinigen ooit echt begrepen hoe Hij werkt. Maar waarom denk je dat Jezus
zei: “Ik laat jullie niet als wezen achter, de Vader zal jullie een andere Trooster geven,
de Geest van de waarheid” (geparafraseerd uit Johannes 14:16-18)? We weten dat
de naam “Trooster” verwijst naar iemand die naast ons komt staan, om ons te
bemoedigen. De Heilige Geest is de grootste bemoediger die maar bestaat. Hij
kwam niet om te veroordelen, maar om aan te moedigen. Hij kwam niet om ons te
beschamen, maar om ons te eren. Hij komt om Zijn kinderen toe te juichen en hen bij
te staan in elke uitdaging die ze tegenkomen in het leven. Dat is waarom het zo
belangrijk is dat we leren om onze vriendschap met Hem te onderhouden.

LEEF DE LES
1. Schrijf een gebed in jouw eigen woorden, met daarin de redenen waarom jij
de Heilige Geest nodig hebt.

ONTHOUD DE LES
Het geheim van succes is het onderhouden van vriendschap met de Heilige
Geest.

BESTUDEER HET WOORD
Psalm 65

Psalm 66

Handelingen 27

Handelingen 28
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WEEK 6

ONTDEK HET GEHEIM DAT

JOUW LEVEN
ZAL VERANDEREN
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Dag 36

HET IS NODIG DAT WE EEN PERSOONLIJKE
RELATIE HEBBEN MET GOD
Toen ik Claudia ontmoette was ik zo van haar onder de indruk dat er geen twijfel
mogelijk was – ik wist dat zij mijn vrouw zou worden. Elke dag opnieuw verlangde ik
ernaar om weer bij haar te zijn, er was niks belangrijker voor mij dan ons samenzijn.
Niets was te moeilijk- alle afspraken in mijn agenda kon ik verzetten, om tijd vrij te
maken voor de vrouw die mijn hart sneller liet kloppen. Als iemand mij had verteld:
‘’Ga vandaag maar niet naar Claudia, dat is zo saai’’, dan had ik gezegd: ‘’Bij haar zijn
is het meest geweldige dat er is! Wanneer ik bij Claudia ben wil ik dat de tijd stilstaat.
Zij maakt dat ik mij belangrijk en gewaardeerd voel. Liefde laat zich moeilijk
uitdrukken in woorden, dus ik wil van elk moment samen het beste maken door haar
te zeggen: “Ik hou van jou!”
Iets vergelijkbaar gebeurt in onze relatie met God. Net zoals ‘de liefde’ door
iedereen anders wordt beleefd, zo is ook het hebben van intimiteit met God uniek;
alleen degenen die tijd doorbrengen met God zullen dit werkelijk begrijpen. In de
Bijbel zien we het voorbeeld van een man wiens relatie met God zijn allerhoogste
prioriteit was; er was niets dat zijn tijd met God kon ondermijnen. Ik heb het over de
profeet Daniël. Hij liet zich niet van de wijs brengen door het bevelschrift dat door
koning Darius was uitgevaardigd, dat hem verbood om te bidden tot God. In plaats
daarvan bleef hij bidden, net als eerst: “Toen Daniël te weten kwam dat dit
bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn
bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per
dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God,
precies zoals hij voordien had gedaan’’ (Daniël. 6:10). Vanwege zijn toewijding werd
hij in de leeuwenkuil gegooid (Daniël 6:16), maar God verloste hem en gaf hem een
enorme overwinning (Daniël 6:20-22). Heeft liefde jou ooit voldoende gemotiveerd
om te vechten, dwars tegen de omstandigheden in, net als Daniël? Waarom denk jij
dat hij het bevelschrift negeerde en doorging met bidden, zoals hij gewend was, ook
al zette hij daarmee zijn leven op het spel?
Praten met God zou niet saai moeten zijn, omdat ieder moment dat we in Zijn
aanwezigheid mogen zijn de meest bijzondere ervaring wordt - het is bijna
onbeschrijfelijk. We willen niet dat deze tijd met Hem stopt, omdat niets belangrijker
is dan met Hem te zijn.
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Hij laat ons onszelf belangrijk voelen, Hij laat Zijn liefde aan ons zien, Hij openbaart
ons Zijn wil, we zijn beschermd in Zijn schaduw en Hij voorziet in al onze noden.
God is zo groot dat Salomo riep: “Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie,
de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat
ik gebouwd heb!‘’ (1 Koningen 8:27). Ook al is God zo groot en zijn wij zo klein, Hij
verlangt ernaar om tijd met ons door te brengen. God zegt tegen ons, Zijn kinderen:
“Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw
gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is
bekoorlijk’’ (Hooglied 2:14). Het is geweldig dat God ernaar verlangt om van ons te
horen!
Heb je ooit liefde laten zien zonder dat dit werd beantwoord? God, die ons Zijn
liefde op zoveel manieren laat zien, ziet dat sommige van Zijn kinderen toch op
afstand van Hem leven, met een houding van onverschilligheid.
Weet je dat God van jou houdt? Denk eens na over hoe God Zijn grote liefde voor
jou, in jouw leven, heeft laten zien. Ben je van plan om liefde aan Hem terug te
geven of negeer je Zijn liefde? De keuze is aan jou.
Wij kunnen met God praten door GEBED

Wij kunnen Gods stem verstaan wanneer we de BIJBEL lezen

LEEF DE LES
1. Schrijf drie dingen op die je zou doen wanneer je iemand, die je net ontmoet
hebt, beter wilt leren kennen.
2. Schrijf op hoe je deze drie ideeën toe kan passen om God beter te leren
kennen.
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ONTHOUD DE LES
God wil persoonlijk contact met elk van Zijn kinderen.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 67

□ Psalm 68

□ Romeinen 1

□ Romeinen 2
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Dag 37

GODS STEM VERSTAAN (I)
Het meest bijzondere van een relatie is de mogelijkheid om de ander te leren
kennen. Dit gebeurt wanneer we tijd aan de ander besteden en met hem of haar
praten. Hoe meer we deze dingen doen, hoe beter we iemand leren kennen. We
kunnen veel over iemand horen, maar pas wanneer we tijd en aandacht aan iemand
besteden leren we diegene echt kennen. Er is een groot verschil tussen iets over
iemand weten en iemand echt kennen. In onze eigen stille tijd (tijd met God) kunnen
we een gesprek met Hem hebben. Wanneer we bidden, praten we tegen God, maar
wanneer we Zijn Woord lezen, is God degene die spreekt.
Het grootste verschil tussen de Bijbel en andere boeken is dat de inhoud van de
andere boeken voorkomt uit gedachten en ideeën van mensen, uit hun bevindingen,
dromen en onderzoeken. Maar de Bijbel is anders, het is geen gewoon boek. Het
bevat de woorden van de enige ware God, woorden van waarheid, vol van autoriteit
en kracht. Ondanks dat het is geschreven in een periode van 1600 jaar, door 40
verschillende mensen, heeft het een unieke boodschap en een duidelijk doel. Het is
relevant en toepasbaar gebleven, door de hele geschiedenis van de mensheid heen:
‘’Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid’’ (1 Petrus 1:25a)
‘’Zoals een Beethoven-concert is het Woord van God simpel genoeg om als kind van
te genieten, en tegelijkertijd gaat het diep genoeg om het een leven lang te kunnen
bestuderen. Een driejarig kind kan het verhaal van Jona begrijpen, en een hoog
geleerde kan zijn leven lang proberen uit te zoeken hoe God mens heeft kunnen
worden. Zelfs al zou men per dag maar enkele minuten de Bijbel lezen, dan loont dit
al. Maar het heeft onuitputtelijke waarde voor degene die er meer tijd aan besteden.’’
De bijbel wordt gezien als het eerste boek ooit afgedrukt, en het heeft meer kopieën
over de hele wereld dan elk ander boek (zelfs als we de vertaling in alle verschillende
talen niet meetellen). Vertalingen van de bijbel zijn er in minstens 2883 verschillende
talen (vergelijk maar: de Universal Declaration of Human Rights is verkrijgbaar in 443
verschillende talen en het digitale platform Facebook is beschikbaar in krap 100
verschillende talen).
Net zoals God alleen maar hoefde te spreken en het hele universum werd geschapen
zonder dat er eerst iets was, zo zijn Gods woorden in de Bijbel genoeg om iemands
leven en omstandigheden te transformeren.
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“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens
die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2
Timotheus 3:16-17).
Deze verzen laten ons 4 voordelen zien, die we ervaren wanneer we de Bijbel
bestuderen:
-

Het onderwijst: het Woord van God openbaart ons de wil van God, Zijn hart,
Zijn wetten en geboden, en de manier waarop Hij wil dat wij ons leven leiden.

-

Het vermaant: dit betekent dat de Bijbel het ons laat zien, wanneer een
gebied in ons leven niet op orde is en verandering nodig heeft.

-

Het corrigeert: de Bijbel openbaart ons niet alleen de ‘slechte dingen’ – het
laat ons zien hoe we kunnen leven en hoe we de richting van ons leven
kunnen veranderen.

-

Het traint: het leidt ons zodat we de juiste keuzes kunnen maken in ons
dagelijks leven.

De juiste houding richting het Woord
-

Luister aandachtig naar Gods stem (Deuteronomium 28:1-2): Het is niet
zomaar iemand die spreekt, het is de Almachtige God. Hij is zo groot en
majestueus dat zelfs de hoogste hemelen Hem niet kunnen bevatten (1
Koningen 8:27), Hij is alwetend, zelfs het diepste van je hart kent Hij. We
zouden wel gek zijn als we daar niet naar zouden luisteren!

-

Gehoorzaam het Woord (Lukas 6:46): Jezus vergelijkt degenen die het
Woord van God horen, maar er niet naar luisteren, met een dwaze man die
zijn huis bouwde op zand. Zodra hij problemen kreeg stortte zijn huis in en
had de man niks meer. Er is maar één stevig fundament waar we ons leven op
kunnen bouwen: gehoorzaamheid aan het Woord van God.

-

Deel de inhoud ervan met anderen (Deuteronomium 6:6-7): De wereld heeft
een grote nood die iedereen bekend is. Ondanks onze goede bedoelingen en
menselijke inzet groeit deze nood dag na dag. De enige hoop voor de wereld
is Jezus. Iedereen die Hem kent heeft de verantwoordelijkheid om met
anderen te delen wat ze van Hem hebben ontvangen.
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LEEF DE LES
1. Kies één gebod en één belofte uit de hoofdstukken die je vandaag gaat lezen
en schrijf ze op.
Gebod: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Belofte: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Ben jij gehoorzaam aan bovenstaand gebod, pas jij het toe in je leven? Als het
antwoord ‘nee’ is, bedenk wat ervoor nodig is zodat je het kunt gaan
gehoorzamen.
3. Is de bovenstaande belofte voorwaardelijk (voorwaardelijk betekent dat we in
actie moeten komen om recht te krijgen op die belofte)? Als dat zo is, denk
erover na wat je kan doen en hoe je dit kan doen zodat je de zegen waar de
Bijbel over spreekt kunt ontvangen. Kies ervoor om dit dan precies zo te
doen!

ONTHOUD DE LES
De bijbel is niet zomaar een boek, het is het Woord van God.
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 69

□ Psalm 70

□ Romeinen 4

□ Romeinen 5
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Dag 38

GODS STEM VERSTAAN (II)
‘’En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord,
opdat u daardoor mag opgroeien’’
(1 Petrus 2:2)
Net zoals een pasgeboren baby melk nodig heeft van de moeder, heeft een
geestelijke baby het Woord van God nodig om te groeien. Toen ik mijn eerste
stappen in het Christelijke leven nam had ik een groot verlangen om de Bijbel beter
te leren kennen. Dit zorgde ervoor dat ik dagelijks minstens twee uur het Woord
bestudeerde. Dit deed ik niet omdat iemand mij vertelde dat ik dit moest doen; ik
deed het, omdat ik begreep dat het voedsel was voor mijn geest. Ik besefte dat ik
mezelf daar regelmatig van moest voorzien.
We zouden het Woord en zijn onderwijzingen lief moeten hebben, zijn instructies
moeten gehoorzamen en zijn aanwijzingen op moeten volgen, zoals een kapitein dat
doet met het kompas op zijn schip. De Bijbel is de grootste van alle schatten en
heeft het antwoord op alles we nodig hebben. Het is het grootste literaire werk dat
bestaat, omdat het de openbaring van God voor de mensheid bevat. De vroegere
president van Amerika, Ronald Reagan, heeft ooit gezegd: “Binnen de kaften van dat
ene Boek staan alle antwoorden op alle problemen die we vandaag de dag
tegenkomen”.
Net zoals ons lichaam niet kan overleven wanneer we niet eten, zo heeft ook onze
geest voeding nodig om in leven te blijven. Als iemand zijn dagelijkse activiteiten
doet zonder fatsoenlijk te eten, kan hij last krijgen van vermoeidheid, zwakte,
hoofdpijn, een slecht humeur en ga zo maar door.
Wie zijn geest niet elke dag fatsoenlijk te eten geeft krijgt last van ongeveer
dezelfde symptomen. We moeten het bestuderen van het Woord van God een
gewoonte maken, die voor ons net zo natuurlijk wordt als ‘gewoon’ eten. Dit vraagt
van ons dat wij gedisciplineerd en consequent zjin. Om je te helpen deze nieuwe
gewoonte te ontwikkelen stel ik voor dat je:
-

Tijd apart zet om te bidden en de Bijbel te lezen, het liefste elke dag om
dezelfde tijd (het maakt niet uit hoe lang je tijd apart zet, het is belangrijk dát
je tijd apart zet om deze dingen dagelijks te kunnen doen).

-

Vind een stille plek waar je los kan komen van de wereld en alle afleidingen (je
telefoon, de televisie, de radio, etc.).
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-

Houd een notitieboek bij (op papier of digitaal), zodat je op kan schrijven wat
God tegen jou zegt, maar ook alle vragen die bij je opkomen. Wanneer je je
telefoon hiervoor gebruikt is het verstandig om deze op ‘vliegtuigmodus’ te
zetten, om afleidingen te voorkomen.

-

Stel als doel om de hele Bijbel te lezen. Er zijn vele Bijbel-leesplannen die je
daarbij kunnen helpen. (Je ontvangt er één aan het einde van LifeClass).

Het woord van God bestaat niet per se om ons intellect of onze nieuwsgierigheid te
voeden. Het is een kompas dat God aan ons heeft gegeven om ons te leiden in deze
wereld. Naast dat we de Bijbel lezen, is het belangrijk dat we hetgeen we leren
toepassen in ons dagelijkse leven.

LEEF DE LES
1. Hoe kan je de volgende tekst toepassen in je dagelijkse leven?
‘’En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod‘’ (Markus 12:30).
2. Schrijf twee verzen op die je in de afgelopen weken hebt gelezen, die jouw
aandacht hebben getrokken, en beschrijf hoe je deze toe kan passen in je
dagelijkse leven.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ONTHOUD DE LES

Het Woord van God is ons geestelijk voedsel. Het geeft ons kracht en
helpt ons te groeien
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 71

□ Psalm 72

□ Romeinen 6

□ Romeinen 7
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Dag 39

PRATEN MET GOD (I)
God verlangt ernaar dat wij dichtbij Hem zijn, net zoals een liefhebbende vader
ervan houdt om tijd door te brengen met zijn kinderen. Wanneer we het Woord van
God lezen spreekt Hij tot ons; Hij leidt ons, onderwijst ons en laat ons Zijn plan en de
bestemming zien voor ons leven. Zoals in elk ander gesprek zijn er momenten dat
het nodig is dat we zelf ook praten. En wij praten met God door middel van gebed.
Jezus heeft Zijn discipelen nooit geleerd hoe ze moesten prediken, maar Hij nam wel
de tijd om ze te leren bidden. Hij verzamelde hen bij elkaar en zei: ‘’Bidt u dan zo:
…’’ (Mattheüs 6:9a).
Hij gaf ze duidelijke instructies over hoe ze moesten bidden, zodat hun gebed
effectief zou zijn. Als jij een discipel bent van Jezus is het belangrijk dat je leert hoe
je kan communiceren met God.

Begin met vreugdevol en dankbaar bidden
‘’Dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang…Ga
Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang, loof Hem, prijs
Zijn Naam.’’ (Psalm 100:2,4)
Niets kan ons hart meer vreugde geven dan wanneer we in de aanwezigheid van
God zijn. Onze houding bepaalt het succes dat we hebben in gebed, het is belangrijk
dat we altijd vreugdevol zijn zodat we vol kunnen houden in gebed. Een dankbaar
hart is een hart dat God aan het werk ziet in elk aspect van ons leven. De poorten
die ons in Zijn tegenwoordigheid brengen heten: “dankbaarheid.”
Denk eens aan alle dingen waar je God voor kunt danken. Dr. Norman Vincent Peale
zei ooit tegen een enorm verbitterde man: “Loop eens door deze kamer heen en ga
na welke dingen die je ziet jou enthousiasme geven.’’ De man liep de kamer rond en
concludeerde: “Ik zie helemaal niks.’’ ‘’Je bent zo verblind. Wat zijn die twee dingen
waar je op rond liep?’’ – ‘’Waarom? Dat zijn voeten natuurlijk”. “Oké, schrijf ze op als
nummer één. Denk er eens aan dat je twee voeten hebt. Hoe zou je jezelf voelen als
je er maar één had, of zelfs géén. Er gaat niets boven het bezitten van twee ouwe,
goeie voeten. Helemaal wanneer je ook nog een stel bijpassende benen hebt.”
Het voorbeeld dat Peale gaf hielp de man om meer dingen te benoemen waar hij
God dankbaar voor kon zijn.
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Dankbaarheid moet voortkomen uit ons hart, ten alle tijden, in goede en
slechte situaties, omdat we weten dat alles wat ons overkomt, zal
meewerken ten goede.
Paulus zei: ‘’Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’’ (1
Tessalonicenzen 5:18)

LEEF DE LES
Schrijf 5 dingen op die God voor jou heeft gedaan, sinds je begonnen bent met
LifeClass, waar je dankbaar voor kunt zijn.
Vóór LifeClass

Na LifeClass

ONTHOUD DE LES

Dankbaarheid is de sleutel die deuren opent, zodat we met God kunnen
communiceren.
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 73

□ Psalm 74

□ Romeinen 8
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Dag 40

PRATEN MET GOD (II)
Wanneer we ons de dingen waar we God dankbaar voor zijn herinneren, en dit ook
uitspreken, openen we daarmee de deur naar Zijn aanwezigheid. En toch is dat pas
het topje van de ijsberg. Ik bid al zo’n dertig jaar en ik kan je garanderen dat niets
mooier of indrukwekkender is dan in Zijn aanwezigheid te zijn.
De psalmist zei: “Overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in
Uw rechterhand voor altijd” (Psalm 16:11b).
Tijdens mijn hele christelijke leven ben ik in staat geweest om dicht tot God te
naderen, omdat Hij net zo echt is als de mensen om ons heen. Als wij kunnen houden
van degenen om ons heen, die we kunnen zien, zullen we ook in staat zijn om van
God te houden.
“Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens
Christus Jezus’’ (1 Timotheus 2:5).
Wanneer wij tot God naderen, komen wij in de naam van Jezus, omdat Hij de brug is
die ons met de Vader verbindt. Wanneer wij voor God verschijnen in de naam van
Jezus, stellen wij ons vertrouwen in het werk van Jezus aan het Kruis, en niet in onze
eigen werken. Bekleed met Zijn rechtvaardigheid en heiligheid, die Jezus voor ons
heeft veroverd aan het Kruis, kunnen wij zelfverzekerd de aanwezigheid van God
binnengaan, net zoals een geliefde zoon met zijn vader praat.
“En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen’’
(Johannes 14:13-14).
De bijbel leert ons dat we direct bij God de Vader kunnen komen. Elk gebed dat je
bidt tot de Vader zou je moeten bidden in de Naam van Jezus. Je kan bijvoorbeeld
iets bidden als:
“Vader, ik kom bij U in de naam van Jezus van Nazareth. Dit zijn mijn noden:
(specificeer elk van je noden), ik vertrouw erop dat U vanuit Uw genade zal voorzien in
al mijn noden!”
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God is Heer over alles wat bestaat. Alle overvloed is in Hem en hij is altijd vrijgevig
naar Zijn kinderen. Zijn vriendelijkheid en gunst kennen geen grenzen en Hij wil dat
je begint te genieten van alle zegeningen die Hij voor jou heeft klaarliggen.
Vele jaren geleden begon ik te begrijpen dat Gods bronnen onuitputtelijk zijn, toen
mijn vrouw en ik begonnen te bidden voor een radioprogramma van 15 minuten. Ze
vroeg me: “Waarom bid je voor een radioprogramma van 15 minuten? Laten we
bidden voor een programma van een uur.” En dus deden we dat. Toen zei ze:
“Waarom bidden we niet dat God ons een hele radiozender geeft?” “Laten we dat
doen.” Zij voegde eraan toe: “Weet je wat, waarom bidden we niet voor
een heel radiostation?” En zo begonnen we te bidden. “Heer, we willen dat U ons
een radiostation geeft vóór het einde van het jaar.” God beantwoordt altijd het
gebed van Zijn kinderen; voordat het jaar om was hadden we ons eigen radiostation.
Ik weet dat, wanneer we God hadden gevraagd om een radioprogramma van 15
minuten, Hij ons precies dát had gegeven; en wanneer we om iets veel groter
dan een radiostation hadden gevraagd had Hij het ons ook gegeven. Hij kent geen
grenzen!

LEEF DE LES
1. Wat is het verschil in de manier waarop iemand praat met mensen die hij niet
kent, en de manier waarop een zoon/dochter met zijn/haar vader praat?
2. Maak een lijst met drie noden, waarvan je graag wilt dat God jou daar deze
week mee helpt. Bid ervoor (wees je ervan bewust dat je een kind van God
bent) en schrijf naast elke nood de datum dat je antwoord kreeg op je gebed.

ONTHOUD DE LES
Dankzij Jezus kunnen wij met God praten als zonen en dochters.
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 75
□ Romeinen 9

□ Psalm 76
□ Romeinen 10

□ Psalm 77
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Dag 41

TIJD MET GOD
Onze tijd met God is een soort ‘date’ met God – het is de tijd die we dagelijks apart
zetten om alleen met Hem te zijn. In die tijd kunnen we Hem vertellen wat er in ons
hart is door middel van gebed en openbaart Hij Zijn wil aan ons door het Woord. Hij
laat ons zien hoe groot Zijn liefde voor ons is.
Deze nieuwe gewoonte is van levensbelang voor een ieder van ons – het is het beste
om deze tijd dagelijks op een vast tijdstip in te plannen, zodat je er zeker van bent
dat je alleen met God kan zijn.
De schrijfster en spreker Joyce Meyer begreep hoe belangrijk het is om tijd door te
brengen met God en alleen met Hem te zijn, door een situatie die zij en haar man
meemaakten aan het begin van hun bediening.
Ik herinner me een tijd waarin Dave en ik een wonder nodig hadden om elke maand
onze rekeningen te kunnen betalen. Ik had mijn baan opgezegd, zodat ik meer tijd
kon besteden aan het voorbereiden van onze voltijd-bediening. Dit zorgde ervoor dat
we een stuk minder inkomen hadden.
Telkens wanneer ik de rekeningen had betaald raakte ik van slag, omdat ik niet
genoeg geld meer had. Het werd een routine. In de ene kamer zat ik aan tafel met de
rekeningen, het kasboek en de rekenmachine voor me, terwijl Dave in de andere
kamer met de kinderen speelde, lachte en plezier maakte.
Het draaide uit op een gesprek als dit:
Ik: “Elke maand hebben we te weinig geld om onze rekeningen te betalen.”
Dave: “Ja, en elke maand voorziet God.”
Ik: “Oké, maar hoe doet Hij dat deze maand dan weer? Waarom doe jij niets?”
Dave: “Wat wil je dat ik doe? Geloof je niet dat we in het plan van God leven?”
Ik: “Ja, ik geloof dat we in het plan van God leven.”
Dave: “Geloof je dat God je vertelde om je baan op te zeggen?”
Ik: “Ja, ik geloof dat God me vertelde om mijn baan op te zeggen.”
Dave: “Nou, heeft God niet elke maand voor ons gezorgd?”
Ik: “Ja, ja…”
Dave: “Oké Joyce, wij leven in het plan van God, wij zijn gevende mensen en God
belooft om in onze noden te voorzien. Wat wil je dan nog dat ik doe?”
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Wat ik wilde was dat hij naast mij ging zitten, het geld met me telde en samen met mij
van slag raakte. Maar wat ik nodig had was om tijd door te brengen met God, in
plaats van met mijn kasboek.
Joyce Meyer

Suggesties/tips voor jouw tijd met God
-

Zoek een stille plek waar je alleen kan zijn. Houd zoveel mogelijk afleidingen
buiten de deur.

-

Beslis op welke tijd je begint en hoe lang jouw tijd met God minimaal zal
duren.

-

Wees in je gebed eerlijk naar jezelf en naar God.

-

Zorg dat je een Bijbel en een notitieboek bij de hand hebt, zodat je op kunt
schrijven wat Hij tot je spreekt door Zijn Woord.

-

Maak een lijst met verzoeken die je in gebed bij God wilt brengen.

Wat doe je in jouw tijd met God?
-

Begin met een tijd van gebed (onthoud dat dankbaarheid de sleutel is die de
deur tot Zijn aanwezigheid opent).

-

Neem tijd om de Bijbel te lezen. Schrijf dagelijks de dingen op die God tot
jou spreekt. Ontvang Zijn beloftes voor jouw leven en besteed aandacht aan
de geboden waaraan je je moet houden.

-

Neem wat tijd om na te denken over wat je hebt gelezen en de manier
waarop je dit toe kan passen in je eigen leven. Het is belangrijk dat je deze
dingen ook opschrijft in je notitieboek.

LEEF DE LES
Organiseer je agenda zó, dat je elke dag tijd apart kan zetten voor God. Noteer op
welke tijd je begint en hoeveel tijd per keer je apart zet.
‘Ik kies ervoor en zal mij ervoor in zetten om dagelijks tijd met God te besteden
tussen_________ en __________, zodat ik alleen met Hem kan zijn.
Getekend:_____________________________

ONTHOUD DE LES
Mijn tijd met God is een persoonlijke afspraak met Hem
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 78

□ Romeinen 11
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Dag 42

HET DROMENBOEK
Mijn vrouw en ik hebben de gewoonte ontwikkeld om onze gebedsverzoeken op te
schrijven. Het notitieboek dat we in 1983 voor onze tijd met God gebruikten hebben
we nog steeds. We schreven elk verzoek daarin op, samen met de datum dat we er
voor begonnen te bidden en de datum waarop we het wonder ontvingen.
In datzelfde jaar ontvingen we 70% van wat we hadden gevraagd, inclusief financiële
voorziening en de bekering van familieleden. God houdt ervan als we onze
verlangens tot in detail aan Hem beschrijven.
Onze dochters hebben dit principe ook geleerd. Allemaal hebben ze hun eigen
notitieboek, dat zij ‘Het Dromenboek’ noemen. Daarin schrijven zij gedetailleerd alle
dingen op die zij willen ontvangen van God en ook gebruiken ze plaatjes (vaak halen
ze deze van internet) om hun dromen uit te beelden.
God beantwoordt hun gebeden altijd, en vaak veel sneller dat zij zelf verwachten.
“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons
verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil” (1 Johannes 5:14). Onze verzoeken
moeten geen persoonlijke grillen zijn, of het eerste het beste dat bij ons opkomt. Ze
moeten in overeenstemming zijn met Gods plan voor ons leven. Onze dromen
moeten de dromen zijn die Hij voor ons heeft.

Hoe maak je een ‘dromenboek’?
-

Je kan jouw dromen opdelen in de volgende categorieën; geestelijk (jouw
relatie met God), persoonlijk, familie, je bediening en je werk.

-

Bid dat God jou openbaart welke dromen Hij, per categorie, voor jou heeft en
schrijf ze allemaal op.

-

Voeg plaatjes toe bij elke droom (je kan deze uit tijdschriften knippen of van
internet halen) en voeg er een Bijbelvers aan toe dat God je heeft gegeven
met betrekking tot jouw droom.

-

Het idee is niet dat je een dromenboek maakt en het vervolgens weglegt. Het
zou je iedere dag moeten helpen om te bidden.

-

Noteer op welke datum jouw gebed is verhoord en vertel aan anderen wat
God heeft gedaan!
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LEEF DE LES
Maak jouw eerste Dromenboek. Je kan je celleider of LifeClass gids vragen om je te
helpen.

ONTHOUD DE LES
Door het samenstellen van mijn Dromenboek zal ik Gods trouw gaan zien ik zal gaan zien dat Hij gebeden verhoort.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 79
□ Romeinen 12

□ Psalm 80
□ Romeinen 13

□ Psalm 81
□ Romeinen 14
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WEEK 7

JOUW KEUZES BEPALEN

WIE JIJ BENT
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Dag 43

KIES ERVOOR OM JEZUS TE DIENEN
MET JE HELE HART
“De manier waarop we in het leven staan valt niet goed uit te drukken in woorden; het
wordt pas duidelijk door de keuzes die we maken. […] Uiteindelijk vormen we ons
leven en vormen we onszelf. Dat proces stopt nooit, het gaat door tot we doodgaan.
En elke keuze die we maken is uiteindelijk onze eigen verantwoordelijkheid.”
-Eleanor Roosevelt
Paulus is zonder twijfel één van de belangrijkste personen in de geschiedenis van het
Christendom, vanwege zijn vastberadenheid en toewijding om Jezus met zijn hele
hart te dienen. Zijn bekering was bovennatuurlijk. Met het Hemelse visioen dat hij
ontving, kreeg hij deel aan de missie die Jezus was begonnen; het discipelen van
complete natiën.
Misschien kan jij je identificeren met sommige van de stadia waar Paulus doorheen
ging toen hij de Heer Jezus ontmoette. We vinden deze in Handelingen, hoofdstuk 9:
Hij werd geconfronteerd met zijn verleden (vers 4-5). Het antwoord op de
vraag “Waarom vervolg je Mij?” zou heel eenvoudig zijn geweest als Paulus in
staat was geweest om te antwoorden. Gegeven hetgeen we weten over zijn
eerdere leven, kunnen we aannemen dat hij waarschijnlijk iets gezegd zou
hebben als: “Omdat ik gepassioneerd ben voor het in stand houden van de
Joodse tradities.” Maar ook al was hij nog zo gepassioneerd en ijverig; op het
moment dat Jezus Zichzelf aan hem openbaarde werd het fundament van al
zijn geleerdheid onder hem vandaan geslagen. Voor de eerste keer in zijn
leven kon hij niet vluchten naar datgene waarop hij eerder al zijn hoop had
gevestigd.
Hij ontving een openbaring over zijn eigen natuur (vers 6). Saulus beefde en
was bang toen God onderweg aan hem verscheen. Wanneer wij door God
geconfronteerd worden en de dingen die wij in ons hart verborgen hielden in
het licht komen voelen we ons beschaamd, omdat we oog in oog komen te
staan met de realiteit van onze eigen natuur.
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We voelen ons klein worden in de aanwezigheid van Zijn Majesteit. We staan
te knikken op onze knieën, want wie kan zich staande houden in Zijn
aanwezigheid?
Hij had zijn eerste encounter (vers 9). Hij bracht drie dagen door in intimiteit
met God. Gedurende die tijd wilde hij niet eten of drinken, hij wilde alleen
maar bidden.
Een man van God bad voor hem (vers 17). Door dit gebed kreeg Saulus zijn
zicht terug en werd hij vervuld met de Heilige Geest. God gebruikt altijd
mensen om ons te zegenen.
Hij maakte de keuze om zich te laten dopen (vers 18). Omdat Saulus de wet
kende begreep hij dat God een God van verbond is. Daardoor begreep hij
dat God Zich verbindt met Zijn kerk door het verbond van de doop, waardoor
wij samen met Jezus gekruisigd worden.
Hij nam de tijd om gediscipeld te worden (vers 19). In de tijd die hij
doorbracht met christelijke leiders leerde hij alles wat hij nodig had om
zichzelf verder te ontwikkelen in de bediening die God hem had
toevertrouwd.
Hij sprak onvermoeibaar over Jezus (vers 20). Toen Saulus begon te
getuigen over zijn ontmoeting met Jezus trok hij de aandacht, vooral van
degenen die wisten dat hij eerder heel ijverig was om de wetten in stand te
houden. Zij stonden er versteld van dat hij christen was geworden.
Hij gaf alles (vers 22). Het is van essentieel belang dat iedereen die een echte
ontmoeting met Jezus heeft gehad zijn best doet om anderen te vertellen
over Zijn liefde. Paulus schreef later: “Want ik schaam mij niet voor het
Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor
ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Romeinen 1:16).
Nu jij op encounter bent geweest is het belangrijk dat je anderen laat zien
wat God in jouw leven heeft veranderd. Of het nu familieleden, collega’s of
buren zijn - vertel ze vanuit jouw eigen ervaring hoe jij Jezus toeliet in je hart.
Anderen vertellen over ons geloof is erg belangrijk, omdat het ons helpt
zorgvuldig te letten op de manier waarop we leven; we worden ons ervan
bewust dat we dagelijks een voorbeeld moeten zijn voor anderen.
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Hij geloofde dat Jezus de Messias is. Ook al kende Saulus de profetieën uit
de schriften over de Messias wel, hij was niet in staat ze te begrijpen vóór hij
een persoonlijke ontmoeting had gehad met Jezus. Die persoonlijke
ontmoeting hielp hem de lessen uit de Bijbel te begrijpen; Johannes leert ons
dat het de zalving zelf is (de Heilige Geest in ons) die ons alles leert (1
Johannes 2:27).
Paulus was nooit meer dezelfde na zijn Encounter. Hij liet zijn oude levensstijl achter
zich en zette zijn leven volledig in om God te dienen. Waar, wanneer en wat God ook
van hem vroeg.

LEEF DE LES
Schrijf naast elke fase van Paulus’ leven:
• Jouw eigen ervaring, of je hier zelf ook al doorheen bent gegaan.
• Wanneer je het nog niet zelf hebt ervaren en waarom dit zo is.

Geconfronteerd worden met het
verleden

Een openbaring van jouw eigen
natuur

Jouw eerste encounter

Er is voor je gebeden door een
man/vrouw van God

Je laten dopen

Gediscipeld worden

Anderen vertellen over Jezus
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Je geeft alles

Je gelooft in Jezus

ONTHOUD DE LES
De beste keuze die we ooit kunnen maken is om voor Jezus te leven

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 82

□ Psalm 83

□ Romeinen 15

□ Romeinen 16

□ Psalm 84
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Dag 44

BESLUIT OM STERK TE STAAN WANNEER JE
WORDT AANGEVALLEN
“Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de
listige verleidingen van de duivel” (Efeziërs 6:10-11)
Een van de strategieën die de vijand gebruikt nadat we een Encounter hebben
gehad - een tijd van intimiteit met God en van grote doorbraken in ons leven - is dat
hij snel een nieuwe, sluwe aanval voorbereidt, om te proberen alles te stelen wat wij
van God hebben ontvangen.
We moeten begrijpen dat Satan het moeilijk vindt om te accepteren dat degenen,
die eerder slaven waren van de zonde, nu de vrijheid van het Christelijk leven
ervaren. Hij zal op iedere mogelijke manier proberen onze relatie met God te laten
verzwakken. Hij zal dingen gebruiken waar we in het verleden naar verlangden, maar
wat onmogelijk te krijgen leek, zoals illegale of zondige zakelijke vooruitzichten, een
plotselinge ontmoeting met de man of vrouw die eerder onbereikbaar was, een
promotie op het werk die veel van de tijd opslokt, die we eerst God en Zijn werk
gaven, en ga zo maar door.
Het boek “De Kronieken van Narnia: de Leeuw, de Heks en Kledingkast” gaat over
vier Britse broers en zussen die een fantasiewereld ontdekken, terwijl ze ver van huis
zijn vanwege de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege het
ontbreken van enige ouderlijke autoriteit nemen de twee oudsten (Peter en Susan) de
leiding over de jongste twee (Edmund en Lucy). In de ogen van het derde kind,
Edmund, is dit vreselijk oneerlijk. Vandaar dat hij continu ruzie maakt met zijn broer en
zussen. Wanneer hij in Narnia komt, komt hij de Witte Heks tegen. Zij heeft de troon
van de ware koning, Aslan, afgenomen en zichzelf tot koningin van Narnia gekroond.
De heks biedt Edmund de kans om zijn eigen koninkrijk te hebben, met zijn broer en
zussen als dienaars, als hij ze maar bij haar brengt. Voor de lezer wordt het al snel
duidelijk dat ze van plan is om hen te doden, vanwege een oude profetie die zegt dat
er een einde zal komen aan haar heerschappij door de handen van vier
mensenkinderen.
De arme Edmund is zich van geen kwaad bewust en stemt in met haar voorstel. Hij
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gaat op zoek naar de mogelijkheid om zijn broer en zussen naar haar toe te brengen.
Zijn pogingen mislukken en de heks houdt hem gevangen, totdat hij door Aslan en
zijn broer en zussen wordt gered. De prijs voor zijn redding was het leven van Aslan.
Aan het einde van het verhaal worden de vier gekroond als koningen en koninginnen
van Narnia. Waar Edmund in zijn hart naar had verlangd werd hem nu gegeven, maar
deze keer rechtmatig.
De heks in dit verhaal wilde misbruik maken van het hartsverlangen van de jongen,
door hem te verleiden en misleiden, zodat hij zijn eigen familie zou verraden. Op
vrijwel dezelfde manier is de vijand op zoek naar een manier om dit bij ons te doen;
hij biedt ons dingen aan die aantrekkelijk lijken, maar die uiteindelijk naar de dood
leiden. De duivel gebruikt bij ons precies dezelfde tactieken als die hij bij Jezus
gebruikte in Mattheus 4:1-11. Maar wanneer wij in staat zijn om deze aanvallen te
herkennen en onze eigen wil en verlangens te onderwerpen aan God, zullen wij in
staat zijn om sterk te staan op het moment van de waarheid, en de vijand zal moeten
vluchten: “Onderwerp u dan aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u
wegvluchten” (Jakobus 4:7).
Het toepassen van deze principes brengt geweldige beloningen met zich mee. Voor
Edmund betekende het persoonlijk herstel, herstel in zijn familie en rechtmatig
verkregen autoriteit. Voor de Heer Jezus betekende het dat Hij werd verhoogd naar
de hoogste ereplaats (Filippenzen 2:9) en dat Hij nu troont aan de rechterhand van
God als Heer van alles wat bestaat (Markus 16:19).
Toen Mozes zag dat het leger van Farao op weg was om het volk Israel aan te vallen
en te vernietigen, nadat ze waren bevrijd uit de slavernij, knielde hij neer en riep het
uit naar God. God zei tegen hem: “Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en
zeg dat zij opbreken” (Exodus 14:15). Ondanks het feit dat Gods volk al in vrijheid
leefde en het land Egypte had verlaten, kwam Farao met zijn hele leger achter hen
aan, in een laatste poging ze terug te brengen in slavernij. De Heer vertelde het volk
dat ze dóór moesten gaan, zonder achterom te kijken.
Het is belangrijk dat we sterk blijven staan in onze keuze voor Jezus en dat we
vooruit blijven gaan, zelfs als de vijand uit alle macht zal proberen ons terug te laten
keren. Paulus sprak over het gevaar van terugkeren naar ons oude leven, nadat we
de keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen - hij zei: “Want als ik dat wat ik
afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder
ben” (Galaten 2:18). Wanneer we terugkeren, nadat we de genade van Gods
vergeving hebben ontvangen door het offer van Jezus aan het kruis, breken we met
Zijn verbond en minachten we het ‘leven in overvloed’ dat Hij ons heeft gegeven.
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Niet lang nadat ik Christen werd kwam ik erachter dat één van mijn neven zijn leven
ook aan God had gegeven. Toen ik hem op een familieaangelegenheid tegenkwam
was ik erg verbaasd dat ik hem net zoveel alcohol zag drinken als ieder ander. Dit
maakte mij verdrietig en ik vroeg hem waarom hij dat deed. Hij antwoordde: “Ik wil
van mijn leven genieten en voordat ik sterf, dan keer ik me van mijn zonden af”,
waarop ik antwoordde: “Maar niemand weet wanneer hij zal sterven”…
Ook al probeerde ik hem ervan te overtuigen dat hij zich moest verzoenen met God,
hij weigerde en zag de zin er niet van in. Twee maanden later, op 19-jarige leeftijd,
verdronk hij. Hij had niet meer de kans gehad om terug te keren naar God. Hij had
redding kunnen brengen naar zijn hele familie, maar hij stond niet sterk toen
verleiding op zijn pad kwam en raakte verstrikt in de pleziertjes van de wereld.

LEEF DE LES
1. Efeziërs 6:11-12 leert ons duidelijk hoe we ervoor kunnen zorgen dat we sterk
blijven staan wanneer we worden aangevallen door de vijand. Maak de lijst
hieronder compleet met wat geschreven staat in Efeziërs 6. Trek deze
geestelijke wapenuitrusting elke dag aan en sta sterk wanneer de verleiding
komt. Vraag je gids of leider om hulp wanneer je dat nodig hebt.
Efeziërs 6:11-17

Wat betekent het?

De Gordel van de Waarheid

Het borstpantser van de Gerechtigheid

Bereidheid om het evangelie van vrede te
delen

Het Schild van Geloof

De Helm van het Heil

Zwaard van de Geest
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ONTHOUD DE LES
Ik zal niet bezwijken voor de verleidingen van deze wereld

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 85
□ 1 Korintiërs 1

□ Psalm 86
□ 1 Korintiërs 2

□ Psalm 87
□ 1 Korintiërs 3
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Dag 45

BESLUIT OM STERK TE STAAN
TEGENOVER JEZELF
We moeten begrijpen dat, binnenin ons allemaal, een natuur is die probeert tegen
God te rebelleren en ons slaaf te maken van onze eigen verlangens. Onze wereldse
natuur is net zo gevaarlijk als een getemde leeuw – de smaak van slechts één
druppel bloed kan zijn oorspronkelijk instincten wakker maken en ervoor zorgen dat
hij zijn verzorgers aanvalt. Om dit te vermijden moeten we verschillende aspecten,
die Paulus noemde in zijn brief aan de Efeziërs, goed onthouden.
“Maar u hebt Christus niet zo leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en
door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk 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. Leg daarom de leugen af en spreek de
waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar
zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen
plaats. Wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met
de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er
geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw,
opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God
niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid,
woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid,
maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals
ook God in Christus u vergeven heeft”.
(Efeziërs 4:20-32)
Deze passage geeft ons acht verschillende adviezen die we in praktijk kunnen
brengen, om vernieuwd te worden in onze natuur.

• Laat degene achter die je ooit was: “Namelijk dat u, wat betreft de vroegere
levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende
begeerten”. Te gronde gaan betekent dat je jezelf overgeeft aan slechte
gewoonten en daardoor je goede manier van leven weer loslaat.
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De enige manier waarop we vrij kunnen blijven is om onze gedachten continu te
laten vernieuwen door het Woord van God, dat heiligheid in ons produceert.

• Doe de leugens weg. “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder
tegen zijn naaste”. Het Woord leert ons dat Satan de vader is van alle leugens
(Johannes 8:44), en dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Wanneer
we deel zijn van de familie van God, moeten we spreken in overeenkomst met
de waarheid die van God komt en niet met de leugens van de vijand.

• Wanneer je boos bent, zondig dan niet. “Word boos, maar zondig niet; laat de
zon niet ondergaan over uw boosheid”. Salomo zei dat boosheid in het hart van
de dwazen woont (Prediker 7:9), maar dat een vriendelijk antwoord wrok
wegneemt (Spreuken 15:1). We moeten altijd zorgen dat we met onze woorden
en onze houding boosheid afwenden in plaats van eraan bij te dragen.

• “Geef de duivel geen voet”. Een geïrriteerd en haatdragend persoon opent
de deur wagenwijd voor de vijand. Hij krijgt daardoor de mogelijkheid om onze
levens niet alleen meer van buitenaf, maar ook van binnenuit aan te vallen.

• Zet je fouten recht. “Wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar zich liever
inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met
wie gebrek heeft”. Vandaag heb jij de mogelijkheid om een nieuwe creatie te
zijn. Kies er voor om niet alleen te stoppen met de verkeerde dingen je eerder
deed – doe vanaf nu het compleet tegenovergestelde, om daarmee je fouten uit
het verleden recht te zetten.

• Let op je woorden. “En laat geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets
goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het
horen”. Elk negatief woord en elke klacht is als een vervuilde rivier. Het volk van
Israel was wanhopig op zoek naar water. Het water dat zij uiteindelijk vonden
konden ze niet drinken, omdat het bitter was. Maar toen God hen opdroeg om
een stuk hout in het water te gooien werd het water zoet en verdween het gif.
Op dezelfde manier, wanneer het hout van het kruis in ons leven komt, zal elk
woord dat uit onze mond komt als een rivier van levend water zijn.

• Houd rekening met de Heilige Geest. “En bedroef de Heilige Geest van God
niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing”. De Heilige Geest
is gekomen om in je leven te blijven en wil niet behandeld worden alsof Hij niet
bestaat. Geestelijke onverschilligheid en wispelturigheid bedroeven Hem en kan
ervoor zorgen dat het licht van Zijn zegeningen uit gaat.
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• Let op je humeur. “Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van
u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar
vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u
vergeven heeft.” Het is belangrijk dat je de Heilige Geest de leiding geeft over
je humeur en je emoties. Sta Hem toe alles weg te halen wat Zijn karakter niet
weerspiegelt in jou.
Albert Einstein zei eens: “We kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde
niveau van denken waarmee we deze creëerden.” Wanneer we willen wandelen in
het nieuwe leven dat God ons biedt kunnen we niet dezelfde gedachten en houding
aannemen als we eerst deden. Alles in ons moet vernieuwd worden.
Ook al is er aan het kruis van Golgotha afgerekend met de geest van rebellie, toch
moeten wij ons blijven inspannen om onszelf te ontdoen van alle gewoonten die ons
in het verleden vasthielden in misère, veroorzaakt door onrechtvaardigheid. Laten we
elke dag opnieuw onze intimiteit met God en Zijn Woord blijven vernieuwen en
aanwakkeren.

LEEF DE LES
1. Bid en mediteer op de verzen uit Efeziërs 4:20-32, totdat ze werkelijkheid
worden in je hart. Vertel God wat jij graag veranderd wil zien in jouw leven.
Noteer in het kort welke dingen jij denkt weg te moeten doen uit jouw leven,
nadat je deze verzen hebt gelezen.
Dit voorbeeldgebed kan jou daarbij helpen:
“Dank U, God, dat mijn oude natuur aan het kruis van Golgotha is genageld.
Vandaag laat ik alle boosheid ,alle leugens, en elke zondige daad achter mij.
Vergeef mij als ik dwaze dingen heb gezegd, en help me om U elke dag vreugde te
brengen. Ik houd van U en ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.”

ONTHOUD DE LES
De enige manier om echt vrij te zijn, is door onze gedachten te laten vernieuwen
door het Woord van God.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 88
□ 1 Korintiërs 5

□ Psalm 89
□ 1 Korintiërs 6

□ 1 Korintiërs 4
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Dag 46

KIES ERVOOR OM VOLLEDIG
AFHANKELIJK TE ZIJN VAN GOD
In overwinning verliet het volk Israël het land Egypte. Dit zorgde voor enorme
vreugde bij een ieder die zijn hele leven in slavernij had geleefd, tijdens de 400 jaren
van onderdrukking. Ook al was de Farao van plan om het volk alsnog uit te roeien,
toen Mozes zijn staf boven de rode zee hield, spleet deze in tweeën en kon het volk
veilig oversteken. Het was een prachtig wonder van God. Op vrijwel dezelfde manier
heeft God ook jouw leven bevrijd van slavernij – en Hij wil jou nog veel meer
wonderen laten zien!

De Heer is jouw kracht (Psalm 27:2)
Een nieuw-gelovige moet leren om al zijn of haar kracht uit God te halen, omdat dit
hen de drijfkracht zal geven die zij nodig hebben om de finish te bereiken. Drijfkracht
is de energie, de passie, die ons vooruit laat gaan met kracht en sterkte. Het geeft
ons de zekerheid dat God ons zal ondersteunen, zodat we halverwege niet zullen
opgeven. Atleten plaatsen zichzelf in de startblokken en focussen op het doel,
visualiserend hoe ze de finishlijn oversteken, weigerend om negatieve gedachten toe
te laten die hun energie zouden kunnen roven. Wanneer wij onze ‘race’ beginnen, is
het belangrijk dat we geen gedachten van falen toelaten en ons niet laten afleiden
door wat eerder onze zwakte was. We moeten ons realiseren dat alles nu anders is,
omdat we de steun van God hebben en Hij ons zal helpen de overwinning te halen.
De Israëlieten zongen van vreugde, omdat zij met eigen ogen konden zien dat God
ze hielp in hun nieuwe levensfase. De Israëlieten hadden onder de onderdrukking
van de Egyptenaren geleefd, maar nu was die onderdrukker vernietigd dankzij de
bovennatuurlijk kracht van God. Net zoals de Egyptenaren geen genade hadden
betoond aan de Israëlieten, was er nu voor hen ook geen genade - zij kwamen om,
en er was niemand die hen hielp (Exodus 14, 15:1-21).

God geeft jou kracht in jouw zwakte
Er is een lied dat krachtig deze waarheid beschrijft:
“Zijn kracht is perfect,
Wanneer onze kracht verdwenen is
Hij zal ons dragen
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Wanneer wij niet verder kunnen gaan
Opgetild door Zijn kracht
Worden de zwakken sterk
Zijn kracht is perfect”
Jerry Salley & Steven Curtis Chapman

In zijn eerste brief aan de Korintiërs schreef Paulus: “Het wordt gezaaid in oneer, het
wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt
in kracht” (1 Korintiërs 15:43). Deze uitspraak helpt ons te begrijpen dat zwakte
gezaaid moet worden, zodat het getransformeerd kan worden in kracht - wij laten
onze zwakheden achter aan de voet van het Kruis, zodat ze door Jezus’ dood
geabsorbeerd kunnen worden.
Wanneer dit gebeurt zal dezelfde kracht, die Jezus uit de dood liet opstaan, ons
leven geven en kunnen wij opstaan in Zijn kracht. We zullen niet bang zijn om op weg
te gaan, omdat we weten dat onze zwakte aan het Kruis al is overwonnen door Jezus
van Nazareth. Verwijzend naar de helden van geloof schreef de auteur van de
Hebreeën brief: “... Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de
scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn
machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht
gejaagd” (Hebreeën 11:34).

God is met jou
Bij ieder nieuw begin is het nodig dat zwakte getransformeerd wordt in machtige
veroveringskracht. We vinden hier een groot voorbeeld van in het leven van Gideon.
De Heer verscheen aan hem en zei: “De Heer is met u, dappere strijder” (Richteren
6:12). Dit maakte zo’n diepe indruk op hem dat hij zich afvroeg: “Hoe kan God mij
gebruiken wanneer mijn hele familie mij heeft afgewezen?”
En dat niet alleen, ook stamde hij uit één van de minst vermogende families van
Israël. Gideon dacht dat God met hem spotte, omdat iedereen in zijn familie zich al
van hem af had gekeerd. Maar God sprak tot hem door de engel, om te bevestigen
dat Hij met hem was. De engel zei niet: “De Heer was met jou”, maar hij sprak tot
Gideon in de tegenwoordige tijd: “De Heer is met jou.”
Vandaag zegt God tegen jou: “Ongeacht jouw verleden, vanaf nu ben Ik bij jou.”
Gideon was zwak en onbelangrijk; hij dacht laag over zichzelf en anderen, hij werd
door iedereen afgewezen, maar het Woord van God was zó krachtig dat het in staat
was om elk van deze omstandigheden te transformeren.
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LEEF DE LES
Laat Psalm 27 deel worden van jouw leven. Gebruik de woorden van de psalmist om
te bidden. Geloof dat, wanneer je dit doet, jouw geloof sterker zal worden.
De Heere is mijn levenskracht, voor wie zal ik angst hebben?
Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden, struikelden zij zelf
en vielen.
Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen.
Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.
Één ding heb ik van de Heere verlangd, dát zal ik zoeken:
Dat ik mag wonen in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven
Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

ONTHOUD DE LES
Het succes van mijn Christelijk leven steunt op mijn vermogen om dagelijks
in afhankelijkheid van God te leven.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 90
□ 1 Korintiërs 7

□ Psalm 91
□ 1 Korintiërs 8

□ Psalm 92
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Dag 47

KIES ERVOOR OM EEN
DAPPERE STRIJDER TE ZIJN
Toen de engel aan Gideon verscheen en hem vertelde: “De Heer is met jou”,
noemde hij hem een ‘dappere strijder.’ Toen Gideon dit hoorde kon hij zijn oren niet
geloven! Er was niks dappers aan hem en zijn enige ‘dapperheid’ was dat hij tarwe
verstopte voor de Medianieten, zodat ze dit niet konden stelen. Hoe kon hij een
strijder zijn, terwijl hij zich verstopte uit angst voor zijn vijanden?
Maar God koos ervoor om de naam ‘dappere strijder’ aan iemand te geven die zijn
overwinningskracht was kwijtgeraakt op het moment dat hij werd afgewezen door
zijn familie - iemand die vanuit zichzelf geen kracht bezat om het enorme leger van
de vijand tegemoet te treden.
Wanneer God naar ons kijkt, kijkt Hij niet naar ons verleden; Hij kijkt niet naar ons
falen, Hij kijkt niet naar onze omstandigheden. Hij ziet het plan dat Hij voor ons heeft
voorbereid en dat is wat onze bestemming verandert.

Geloof in het plan van God
Wat zorgde ervoor dat de woorden van de engel werkelijkheid werden in het leven
van Gideon? Het feit dat Gideon deze woorden geloofde. Hij nam ze niet met een
korreltje zout en wees ze niet af, maar hij accepteerde ze in zijn hart. Wanneer jij
Gods Woord gelooft en toelaat in jouw hart, zullen er wonderen gebeuren.
“Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen”
(Richteren 6:14)
Het is interessant dat dit vers zegt: “Ga in deze kracht van u…” Alsof God wil
zeggen: “Met de kracht die ik in jou heb gelegd, zul je Israël verlossen.” Het is niet
door onze eigen kracht dat we de overwinning zullen behalen: wanneer we iets
willen doen vanuit onze eigen kracht zal God onze keuze respecteren, maar zal Zijn
kracht niet te zien zijn. Toen de engel zei: “deze kracht van u” hielp hij Gideon te
begrijpen dat hij ruimte moest maken voor de kracht van God in zijn leven. Die
kracht is wat ook wel omschreven wordt als ‘Gods zalving.’
God zei ook: “Ben Ik het niet die u zend?” (Richteren 6:14b). Gezonden worden door
God betekent dat je ook Zijn steun hebt, net als een ambassadeur die naar een
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buitenlandse ambassade wordt gestuurd. God garandeert Zijn steun aan degene die
Hij zendt. En wij zijn gezonden door God. De prediker Henry Ward Beecher geloofde
dit: “De kracht van een man bestaat eruit, dat hij ziet welke weg God gaat, en dan
meegaat in die richting.”

Zwakte overwinnen
Elk persoon kent zijn eigen zwaktes. Deze kunnen een obstakel vormen, waardoor
Gods zalving niet volledig door ons leven kan stromen. Laten we eens kijken naar de
meest voorkomende zwaktes die we moeten ontwortelen als we een overwinnend
leven willen leiden:

• Angst is de grootste vijand van zalving. Angst is een stem vanuit de hel die
probeert zichzelf een plek te geven heel dicht bij onze oren. Wanneer een
persoon er in zijn hart voor kiest om ergens overwinning in te behalen zal angst
hem vertellen: “Dat kan jij niet!” Angst gebruikt ons verleden als een argument
en zegt: “Ik ken jouw leven.” Wanneer deze aanval in je gedachten komt, moet
je zeggen: “Vanaf nu is God mét mij en Zijn kracht is mijn kracht”, en dat zal het
verschil maken in alles. De dingen die eerder zijn gebeurd waren het resultaat
van het feit dat God niet met ons was. We deden alles uit eigen kracht. Maar
vanaf nu is Hij met ons! Jij kan angst dus vertellen: “Eerder was ik bang voor je,
maar nu bestraf ik je en beveel ik je mijn leven te verlaten in de Naam van
Jezus!” Je moet je angsten onder ogen komen en er niet voor wegrennen.
Gideon was zijn hele leven gewend te vluchten, maar moest uiteindelijk onder
ogen komen waar hij het meest bang voor was. Vandaag kun jij je angst onder
ogen komen, omdat je niet langer alleen bent - God is bij jou!

• Minderwaardigheid is de geest die ervoor zorgt dat je jezelf onbekwaam vindt,
waardeloos en onbelangrijk. Deze geest beheerste Gideon een hele lange tijd.
Voor jou is het nu belangrijk dat je begrijpt dat God jou waardevol vindt en dat
jij Zijn kind bent. Jij bent zo waardevol voor God dat Hij Zelf mens werd en elke
druppel van Zijn bloed gaf, voor jou.

• Negativiteit is een geest die probeert controle over jouw gedachten te nemen
en alle problemen groter te maken dan ze zijn. Wanneer een persoon staat te
popelen om ergens de overwinning in te behalen, zal negativiteit snel in zijn oor
fluisteren: “Je zal nooit in staat zijn om dit te doen, omdat het veel te groot is.”
Wij mensen reageren dan snel met: “Je hebt gelijk, ik had er nog niet op die
manier over nagedacht”. We stellen onze verwachtingen bij en uiteindelijk gaan
we ervoor aan de kant.

Pagina 133

Life Class

We kunnen deze negativiteit, die al jaren met ons mee loopt, overwinnen
door de belofte van God aan te nemen, die Hij ook aan Gideon gaf: “Ga in de
kracht die u heeft.” Accepteren dat Gods kracht onze kracht is, is de enige
manier om overwinning te behalen in alle gebieden. Is het echt mogelijk dat
onze problemen groter zijn dan God? Of dat ze sterker zijn dan Hij? Iemand
zei eens: “God en ik zijn in de meerderheid.” Wanneer jij de kracht van God
hebt om de overwinning te behalen is er geen doel dat niet behaald kan
worden, geen muur die niet neergehaald kan worden, geen leger dat
onoverwinnelijk is. Alles is mogelijk, omdat je de kracht van God in je hebt.
God vroeg niets van Gideon, behalve zijn bereidheid. Toen Gideon bereid was
mocht hij front row plaatsnemen om God aan het werk te zien!

LEEF DE LES
1. Verklaar hardop:
-

Ik weet dat God, van nu af aan, mét mij is en ik verklaar dat Zijn
kracht mijn kracht is.

-

Ik ben zo waardevol dat God de hoogste prijs voor mij betaalde Hij gaf zijn leven om mij te redden.

ONTHOUD DE LES
Als God naar mij kijkt ziet Hij het plan dat Hij voor mij heeft voorbereid, en
dat is wat mijn bestemming verandert.
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 93
□ 1 Korintiërs 9

□ Psalm 94
□ 1 Korintiërs 10

□ Psalm 95
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Dag 48

BESLUIT DE OVERWINNING TE BEHALEN
Gideon deed niets bijzonders om de overwinning te behalen. Hij was simpelweg
gehoorzaam aan het Woord en geloofde wat het zei. Wat deed hij precies? Op Gods
bevel koos hij 300 mannen uit om een leger te verslaan van onmetelijke omvang.
Welke wapens gebruikte hij? Niets bijzonders – gewoon een lege kleien pot, een
fakkel en een trompet.
Gods beslissingen roepen bij ons soms in eerste instantie veel vraagtekens op, maar
ze hebben altijd een goede uitkomst.
Tijdens een Billy Sunday evangelisatie campagne kwam er elke avond een
verstandelijk beperkte jongen om in het koor te zingen. “Joey is niet heel slim”, zei
Homer Rodeheaver, de welbekende worshipleider voor Billy Sunday, “maar hij heeft
nooit een van onze diensten gemist en gaat niet naar huis voor hij mij de hand heeft
geschud. Soms schaamde ik me vanwege de manier waarop hij mij constant volgde en
wenste ik stiekem dat hij weg zou gaan.”
Toen kwam er op een avond een man naar Rodeheaver toe en zei: “Dank je dat je
altijd zo vriendelijk bent voor mijn zoon Joey. Hij is verstandelijk beperkt en heeft
nooit iets zo leuk gevonden als het zingen in het koor. Hij heeft hard gewerkt en
simpele klusjes voor anderen gedaan, zodat hij bij kon dragen in het geheel. Vanwege
hem zijn mijn vrouw, mijn vijf andere kinderen en ik naar deze evangelisatiecampagne
gekomen en hebben wij ons leven aan Jezus gegeven. Gisteren werd zijn 75-jarige
opa, die zijn hele leven atheïst was, gered, en vanavond kwam ook zijn oma naar
voren. Nu heeft onze hele familie zich bekeerd.”
Joey was één van Gods trouwe dienaren.

Wat kunnen we leren van deze wapens?
De pot van klei staat symbool voor onze zwakte en het feit dat niets van onszelf is;
de klei staat symbool voor onze levens. God wil lege potten - Hij wil niets vanuit
onze eigen kracht. Een lege pot is een verbroken leven. Een lege pot is een persoon
die zijn eigen wijsheid aan de kant schuift en God toestaat hem te breken.
De fakkel staat symbool voor het vuur van de Geest en het vuur van het Woord – de
kracht van God die schijnt in ons leven. De trompet staat symbool voor alle
uitspraken die we doen, omdat we met onze woorden hemelse waarheid
verkondigen.
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“Kijk naar mij”, zei Gideon, “en doe net zo” (Richteren 7:17). Het geheim van
Gideons overwinning was dat al zijn soldaten één van hart waren en dezelfde taal
spraken. Ook wachtte hij op Gods perfecte timing voordat hij in actie kwam. Toen
het de tijd was gingen ze op weg en behaalden de overwinning. Ze wachtten tot de
wisseling van de wacht, midden in de nacht, voordat ze de trompetten lieten horen,
de potten braken en begonnen te schreeuwen: “Het zwaard van de Heere en van
Gideon!”(Richteren 7:20b).
De Heilige Geest gebruikte die proclamatie om het leger van de vijand in verwarring
te brengen, waardoor zij elkaar te lijf gingen met hun wapens. Gideon won
zegevierend!
Het kan zijn dat je terugkijkt op je leven en een reeks ziet van afwijzingen,
onafgemaakte projecten, dromen die vervaagden en die nooit uit zijn gekomen,
hoop die nooit is vervuld, et cetera. Dan zegt God vandaag tegen jou: “Hoe jouw
verleden er ook uitziet, van nu af aan ben Ik met jou.” Dit maakt het verschil, omdat
alles verandert als God met ons is!
Breng je zwakte vandaag naar het kruis en je zult zien hoe God het verandert in een
enorme kracht.

LEEF DE LES
Voer de volgende taken uit, volgens hetgeen we hebben geleerd over de wapens die
Gideon gebruikte om de overwinning te behalen. Je zou in staat moeten zijn om
verschillende aspecten in jouw leven te herkennen waarin verandering nodig is.
1. Een lege pot: dit staat symbool voor onze zwakte en het feit dat we niets
hebben. Welke zwakte wil jij vandaag aan God geven? Onthoud dat Hij dit
om zal zetten in een enorme kracht.
2. Een fakkel: dit staat symbool voor het vuur van de Heilige Geest en het vuur
van het Woord. Schrijf een specifieke belofte op die God jou heeft gegeven
voor jouw leven. Memoriseer het en maak het je eigen!
3. Een trompet: die staat symbool voor een proclamatie. Besluit om de
boodschap van geloof met anderen te delen. Bedenk iemand met wie je over
Jezus kunt praten deze week. Noteer de naam van die ene vriend(in) en bid
dat God je deze week een opening geeft om Zijn boodschap met hem of haar
te delen.
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ONTHOUD DE LES
Ik zal de overwinning behalen omdat Hij mijn zwakte verandert in kracht.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 96
□ Psalm 99

□ Psalm 97
□ 1 Korintiërs 11

□ Psalm 98
□ 1 Korintiërs 12
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Dag 49

BESLUIT OM ANDEREN TE DIENEN
Het was de laatste avond die Jezus met Zijn discipelen doorbracht, voordat Hij werd
gekruisigd. Hij wist dat deze tijd hen bij zou blijven in hun harten voort zou leven. Hij
sprak met hen over belangrijke dingen, maar er kwam een moment waarop Hij iets
onverwachts deed. Hij trok zijn overkleed uit, pakte een handdoek en begon de
voeten van Zijn discipelen te wassen. Ze waren verbaasd. Ze hadden al Gods kracht
in Zijn leven aan het werk gezien, ze hadden meegemaakt dat onreine geesten
machteloos waren in Zijn aanwezigheid en dat zelfs de krachten van de natuur aan
Hem onderworpen waren. En nu, ineens, zat dit prachtige wezen op Zijn knieën, om
het werk te doen dat eigenlijk voor de bedienden bestemd was. Verbouwereerd
keken ze elkaar aan, niet wetend wat te zeggen. Toen Jezus klaar was met het
wassen van hun voeten ging Hij terug naar Zijn plaats. Zich ervan bewust dat ze niet
begrepen wat er gebeurd was, legde Hij uit:
“U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
Als ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars
voeten wassen.
Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb
gedaan.”
(Johannes 13:12-15)
Met al Zijn autoriteit, macht en positie had Jezus kunnen eisen dat Hij gediend zou
worden (en daar zou Hij alle recht toe gehad hebben!), maar Hij koos ervoor om de
plaats van een dienaar in te nemen. Als dat is wat Jezus deed, hoe kunnen wij dan
nog excuses vinden om niet hetzelfde te doen?

Het pad naar grootheid
Jezus’ discipelen kibbelden vaak over de vraag wie belangrijkste van de groep was.
Op een keer vroegen twee van de discipelen aan Jezus of zij naast Hem mochten
zitten in Zijn koninkrijk. Begrijpelijkerwijs waren de andere tien geïrriteerd toen zij
hoorden van dit verzoek. Jezus gebruikte deze situatie om hun een belangrijk
principe te leren over hoe ze ‘de top’ konden bereiken.
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“En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken
heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen.
Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw
dienaar zijn; en wie onder u de eerste moet zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook
de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en
Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.”
(Mattheus 20:15-28)
Ook al zijn er veel mensen in onze samenleving die de zwakkeren onderdrukken en
macht willen verkrijgen door het gebruiken van geweld, Jezus leert ons dat ware
macht er nooit op uit is om misbruik te maken van de zwakkeren. In plaats daarvan
zouden we ons moeten inzetten om anderen te dienen – en dat is hoe wij ‘groots’
zullen worden. Wij zijn niet sterk, zodat we over anderen kunnen regeren. Hij maakt
ons sterk, zodat we anderen kunnen helpen en de zwakkeren kunnen steunen
(Romeinen 15:1).
In zijn preken over de brieven aan de Galaten schreef Martin Luther, de vader van de
reformatie:
“Als er iets in ons is, dan is dat niet van onszelf: het is een gave van God. Maar omdat
het een gave van God is, zijn wij het verschuldigd om lief te hebben, dat is de wet van
Christus.
En als ik het verschuldigd ben lief te hebben, dan moet ik anderen daarmee dienen,
niet mijzelf. Want mijn lering is niet van mij, het komt de onwetenden toe en hen
liefhebben is wat ik hen verschuldigd ben. Mijn wijsheid behoort de dwazen toe, mijn
kracht de onderdrukten. Mijn welvaart behoort de armen toe, mijn rechtvaardigheid
de zondaren…
Met al deze kwaliteiten moeten we voor God staan en interveniëren voor degenen die
ze niet hebben, alsof we gekleed zijn met andermans kledingstukken. Maar ook aan
onze medemens moeten wij, met dezelfde liefde, deze dienst verlenen, ook aan onze
tegenstanders en degenen die gewelddadig jegens ons zijn; want dit is wat Jezus voor
ons deed.”
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LEEF DE LES
1. Jezus heeft ons geroepen om anderen te dienen. Schrijf eens vijf praktische
manieren op waarmee je op verschillende plaatsen kan dienen (maak gebruik van de
voorbeelden hieronder) en wijd jezelf toe om dit te doen.
Thuis

Op werk of school
(Mijn collega’s of
klasgenoten)

(Mijn familie)
Doe elke dag de afwas

Zorg ervoor dat de koffiepot
altijd vol zit

In de kerk
(Mijn leiders, de mensen
in mijn celgroep,
discipelen)
Breng mijn vrienden na de
celgroep met de auto weer
thuis

ONTHOUD DE LES
Ik zal Jezus’ voorbeeld volgen en anderen dienen

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 100
□ 1 Korintiërs 13

□ Psalm 101
□ 1 Korintiërs 14

□ Psalm 102
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WEEK 8

NIETS MINDER DAN

HET BESTE
VAN GOD
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Dag 50

IK BEN EEN ZOON OF DOCHTER
‘’Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar
u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba,
Vader!’’
Romeinen 8:15
Derek Prince was een man die groot gebruikt werd door God. Toen hij met zijn eerste
vrouw, Lydia, trouwde adopteerde hij de acht kinderen waar zij al voor zorgde. Een
paar jaar later, toen ze zendingswerk deden in Afrika, kwam er een groepje mensen
naar hun huis met een zieke, ondervoede baby in hun armen. Een vrouw vertelde: “De
moeder van dit kleine meisje is overleden toen zij geboren werd. Een maatschappelijk
werkster vond haar op de grond van haar hut en bracht haar naar het lokale
ziekenhuis. Ze hebben zes maanden voor haar gezorgd, maar het ziekenhuis is geen
kindertehuis. Ze kunnen haar daar niet houden… wij hoorden dat jullie kinderen
adopteren.”
Lydia zei: “Dat was jaren geleden, wij zijn te oud om dit nu nog te doen. Daarnaast
zijn we zo druk met ons werk in het onderwijs dat we geen tijd hebben voor een
kleine baby, laat staan een zieke baby.” Daarop antwoordde de vrouw: “We zijn zo
moe, mogen we hier een half uur zitten en even uitrusten?” Dat deden ze, en na een
half uur stonden ze op om weg te gaan. Toen de vrouw die de baby vasthield langs
Derek Prince liep, stak het kleine meisje haar handjes naar hem uit.
Hij zag dit als een teken van God om het kind te adopteren, en dus zei hij: “Misschien
veranderen we van gedachten.” Zo adopteerden zij hun negende dochter, die zij
opvoedden en onderwezen. Dit meisje bracht zo veel vreugde in hun leven, meer dan
ze ooit hadden kunnen bedenken. Zij is nu op een zendingsmissie in Israël, omdat
God haar een diepe compassie gaf voor het Joodse volk.
Derek Prince schonk aan dit kleine meisje evenveel aandacht en gaf haar dezelfde
positie in zijn leven als aan een biologische zoon of dochter. Wanneer een kind wordt
geadopteerd ontvangt hij of zij dezelfde rechten als een biologisch kind. Beiden
hebben deel aan de erfenis en dezelfde familie, zij ontvangen dezelfde zorg en
hebben dezelfde privileges.
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Toen God naar ons keek en zag hoe vies en verdorven wij waren had Hij kunnen
denken: “Ik heb Mijn volk al, het volk van Israël. Ik ben tevreden met hen.” God had
ons als vreemden kunnen zien, maar Hij deed dit niet. Ook al was er voor ons geen
hoop op verlossing, Hij reikte ons Zijn genade aan en hield oneindig veel van ons.
Net als die ondervoede baby staken wij onze handen uit naar God - Hij werd
bewogen met compassie voor ons. Ook al waren wij officieel niet Zijn volk, Hij
maakte ons Zijn eigen. Ook al waren we niet Zijn officiële zonen en dochters, Hij
adopteerde ons, gewoon zoals we waren. Het verheugde Hem om ons dezelfde
rechten te kunnen geven als Zijn kinderen.
God redde ons uit de duisternis en maakte ons Zijn kinderen, zodat we niet langer in
angst hoeven te leven. Hij is nu jouw Vader, jij bent nu Zijn kind. Wanneer jij besluit
om je leven aan Hem te geven adopteert Hij jou – je ontvangt dan het recht om
jezelf een kind van God te noemen.

Wanneer God ons adopteert, ontvangen
we Zijn hart en Zijn karakter.

Wanneer God ons adopteert erven
wij al Zijn rijkdom en privileges.

LEEF DE LES
Er bestaan veel verschillen tussen een persoon die gewoon ergens op bezoek is, of
een zoon of dochter in dat huis. Neem wat tijd om na te denken over deze
verschillen en evalueer jouw eigen situatie binnen de familie van God. Voel jij jezelf
een kind van God, of voel jij jezelf een bezoeker?
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Zoon/dochter

Bezoeker

Tot nu toe heb ik mij als een ………………………….. gevoeld in het huis van God,
omdat ik…………………………………………………………………………………………
Wat mijn houding aangaat, wil ik……………………………………………………………
veranderen, zodat ik een beter kind van God kan zijn.
Begin jezelf vanaf nu te zien als een ware erfgenaam van God, en begin je daarnaar
te gedragen.

ONTHOUD DE LES
Ik ben niet langer een buitenstaander, ik ben een kind van God.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 103

□ Psalm 104

□ 1 Korintiërs 15
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Dag 51

DE BESTE ERFENIS
“En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hen lijden, opdat wij ook met Hem
verheerlijkt worden.”
Romeinen 8:17
In 2009 kopten kranten van over de hele wereld over het verhaal van de twee Duitse
broers, die dakloos waren en lange tijd in een grot buiten Budapest (Hongarije)
hadden geleefd. Op een dag kwamen er maatschappelijk werkers naar hen toe om ze
te vertellen over de erfenis die hun grootmoeder hen had nagelaten. Hun moeder had
alle banden verbroken met de welgestelde familie waaruit zij was geboren en had
vervolgens haar kinderen afgestaan. Ondanks dat de broers hun moeder, die nu was
overleden, al vele jaren niet hadden gezien, waren zij toch nog steeds de erfgenamen.
Toen hun grootmoeder overleed liet zij een fortuin na van 5,6 biljoen euro, wat nu van
de broers werd, en van hun zus die in de USA woonde. Dit, omdat de Duitse wet stelt
dat directe familieleden het recht hebben op iemands erfenis.
Dit buitengewone verhaal laat zien wat er gebeurt wanneer we een ontmoeting
hebben met onze Hemelse Vader en erfgenamen worden van zijn geweldige erfenis.
Zoals we gisteren hebben geleerd heeft God ons geadopteerd als Zijn kinderen,
vanwege Zijn eindeloze liefde en genade voor ons. Wij zijn niet langer tweederangs
burgers in Zijn ogen; integendeel, God heeft ons dezelfde eer gegeven als Zijn Zoon,
vanwege ons geloof in Jezus.
We ontvangen niet alleen dezelfde privileges als Jezus, we genieten ook van Zijn
erfenis. En Hij heeft ons de beste instructeur gegeven, de Heilige Geest: Hij
openbaart zowel de Vader als de Zoon aan ons en begeleidt ons op de weg die we
gaan.
Als jij de waarde van alle eigendommen van je Vader op zou tellen, en dan bedoel ik
niet je aardse vader, maar God, je Hemelse Vader – op welke waarde zou je dan
uitkomen? Welke prijs zou je het zand op alle stranden geven, en de sneeuw op alle
bergtoppen? God is de eigenaar van alles wat bestaat. Wist je dat jij Zijn erfgenaam
bent? Samen met Christus ben jij mede-erfgenaam van al Zijn rijkdom.
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God heeft jou gemaakt als een erfgenaam van dezelfde erfenis als die van Jezus, wat
betekent dat je dezelfde rechten en dezelfde rijkdom hebt als Hij.
God heeft vele geestelijke en materiële zegeningen voor jouw leven voorbereid. Als
je deze nog niet hebt aangepakt, mis je een essentieel element: geloof. Zonder
geloof is het onmogelijk om God te plezieren (Hebreeën 11:6). Hij heeft je meer te
geven dan waar je ooit om zou kunnen vragen! Terwijl jij nog steeds aan kleine
dingen denkt, wil God jou grote dingen geven. Hij is Degene die zei: “Eis van Mij en
Ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw
bezit” (Psalm 2:8).
Wat zegt het Woord nog meer over de voorziening en erfenis die God ons heeft
gegeven?
“U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw
hartstochten door te brengen.”
(Jakobus 4:3)
“Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God
te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden
in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is”
(1 Johannes 3:21-22)
De vijand probeert heel listig het idee in het hart van gelovigen te zaaien dat vragen
om materiële dingen opzichtig is. Vanwege deze onjuiste opvatting hebben velen te
strijden gehad met de geest van armoede. De vijand gaat er vanuit dat hoe minder
economische middelen wij gelovigen hebben, hoe minder invloed wij kunnen
uitoefenen. Maar wanneer wij onze rechten gaan begrijpen en ze in geloof
veroveren, zijn wij in staat om mensen te worden die grote invloed hebben in alle
natiën van de wereld, binnen hele korte tijd. God wil Zijn overvloedige zegen
uitstorten over jouw leven en Hij wil jou, jouw huis, jouw familie, jouw kerk en jouw
natie zegenen.
Paulus zei: “Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” (Romeinen 8:32).
God heeft Zijn Zoon niet achtergehouden of geprobeerd te onderhandelen; Hij gaf
Hem over, zodat wij gered konden worden. De prijs voor onze bevrijding was
ongelofelijk hoog. Kan het zijn dat de Zoon van God minder waard is dan een huis,
een auto, of de economische voorziening die we de rest van ons leven nodig
hebben?

Pagina 146

Life Class

LEEF DE LES
1. God heeft voorziening voor elk gebied in jouw leven. Lees de volgende verzen
en maak een verbinding tussen Gods beloften en de gebieden in jouw leven die
verzen vertegenwoordigen:
Romeinen 8:38-39

Mijn roeping van God

Psalm 2:8

Mijn familie

Jozua 24:15

Mijn werk/studie

Jeremia 29:11

Mijn geestelijk leven/mijn relatie met God

Psalm 20:4

Mijn persoonlijke dromen

ONTHOUD DE LES
God heeft het allerbeste voor mij bewaard.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 105

□ 1 Korintiërs 16

□ 2 Korintiërs 1
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Dag 52

DE WIL VAN GOD
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;
voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.
Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.”
(Jeremia 1:5)
De bijbel vertelt het verhaal van Esau en Jakob, de tweelingbroers die, vanaf het
moment dat zij geboren werden, rivalen waren. Ook al was Esau de eerstgeborene,
en kwam hem dus de zegen voor de eerstgeborene toe – tijdens de bevalling hield
Jakob zijn enkel al vast. Het was alsof ze in de baarmoeder al aan het vechten waren
om te zien wie de eerste zou zijn.
Het Joodse volk zag het geboorterecht als de grootste zegen die je maar kunt
krijgen, daarom verlangde Jakob ernaar om als eerste geboren te worden. Rebecca,
hun moeder, kon twee verschillende naturen voelen vechten in haar baarmoeder. Ze
was zo moe van het constante vechten dat ze eigenlijk wilde sterven – dus vroeg ze
om goddelijke leiding. Maar de Heer gebruikte de strijd in haar, om haar te
openbaren dat de eerstgeborene eigenlijk als tweede geboren zou worden. “Er zijn
twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere
dienen.” (Exodus 25:23).
Jakob vertegenwoordigt de geestelijke mens en Esau vertegenwoordigt de vleselijke
mens. We moeten begrijpen dat de wil van God wordt vervuld in degenen die bereid
zijn te leven in de Geest. Als jij ernaar verlangt dat Gods wil gedaan wordt in jouw
leven, zul je moeten besluiten om te leven in de Geest. Het is belangrijk dat we de
verschillen leren tussen het leven in de Geest en het leven in het vlees.
De vleselijke, wereldse mens is degene die voor zichzelf wil zorgen zonder aan God
te denken: omdat hij beseft dat God de dingen hij doet niet goedkeurt. Daarom leeft
hij liever op afstand van God.
“Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die
naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is dood,
maar het denken van de Geest is leven en vrede.
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Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich
namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.”
Romeinen 8:5-8
De geestelijke mens spant zich in om te leven in gehoorzaamheid aan de Heilige
Geest, hij kiest ervoor om zijn leven volledig over te geven aan de wil van God.
“Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God
in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.
Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonden, maar de
geest is leven vanwege de gerechtigheid.
En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij
Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levens maken
door Zijn Geest, Die in u woont”
Romeinen 8:9-11
De Ierse missionaris en dichter Amy Carmichael schreef eens:
Zal ik bidden dat U Uw wil verandert, mijn Vader
zodat het overeenkomt met de mijne?
Maar nee, Heer, nee, dat zal nooit zo zijn
Ik bid dat U mijn menselijke wil vermengt met de Uwe,
ik bid dat U het haastige reikhalzende verlangen stilt
ik bid dat U de pijn van het scherpe verlangen verzacht
Zie in mijn stille plaats mijn wil verdringen
Verbied het Heer, zuiver het, al is het met vuur.
Dit gedicht is binnen het Christendom een van de meest emblematische teksten
geworden over de wil van God. Amy Carmichael was een levend voorbeeld van wat
het betekent om te leven in de Geest, altijd op zoek om de wil van de Vader te doen.
God kende ons voordat we geboren werden en zond ons in deze wereld met een
specifieke missie. God heeft een speciale zegen voor een ieder van ons apart gezet,
maar alleen degenen die in de Geest leven zijn in staat deze te ontvangen. Stop met
proberen dingen te doen vanuit je eigen kracht en besluit om nooit onafhankelijk van
God te willen leven.
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Kies er vandaag voor om je leven en je wil aan God over te geven.
Onthoud dat de wil van God goed is, aangenaam en perfect.
(Zie Romeinen 12:2)
LEEF DE LES
1. Noteer drie karaktereigenschappen van de wereldse mens en drie
karaktereigenschappen van de geestelijke mens, die benoemd worden in
Romeinen 8:5-11.
Wereldse mens

………………………………….………………………………….
………………………………….………………………………….
………………………………….………………………………….

Geestelijke mens

………………………………….…………………………………………
………………………………….…………………………………………
………………………………….…………………………………………

ONTHOUD DE LES
De wil van God wordt vervuld in mijn leven, wanneer ik ervoor kies om te leven in
de Geest.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 106
□ 2 Korintiërs 3

□ 2 Korintiërs 2
□ 2 Korintiërs 4
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Dag 53

GODS GEDACHTEN ACCEPTEREN
“Hij die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.”
1 Thessalonicenzen 5:24
De conferentiespreker en oprichter van de Kwik Learning Method, Jim Kwik, zei:
“Wanneer een ei gebroken wordt door kracht van buitenaf, eindigt het leven.
Wanneer een ei gebroken wordt door kracht van binnenuit, dan zal er leven beginnen.
Grote dingen beginnen altijd aan de binnenkant.” Als iemand die mensen traint om
mentaal behendig te worden en als een persoon die zijn eigen krachten en zwakten
kent, begrijpt Kwik de kracht die één willekeurige gedachte kan hebben. En wij
moeten dit ook gaan begrijpen. Alles wat we in onze gedachten accepteren
beïnvloedt onze wil, en dus ook onze acties, die de richting van ons leven bepalen. Dit
is waarom we heel voorzichtig moeten zijn met de dingen die we denken.
God heeft het allerbeste over voor Zijn kinderen. Hij heeft ons geroepen, zodat Hij
ons Zijn overvloed en een zinvol leven kan geven. Hij wil dat wij ervaren welke
gedachten Hij over ons leven had toen Hij ons maakte. Wij moeten echter wel kiezen
voor het leven dat Hij ons aanbiedt. Zoals we al eens hebben benoemd wordt het
gedrag van de mens bepaald door wat er in zijn gedachtenleven omgaat. Het verhaal
in de Bijbel over Esau en Jakob illustreert deze waarheid goed. Jakob verlangde naar
de zegen en vocht vanaf het eerste begin om de eerstgeborene te worden.
Tegelijkertijd verachtte Esau zijn eerstgeboorterecht. Op een dag, na hard werken
op het land, kwam Esau thuis. Jakob was een heerlijke linzensoep aan het koken.
Gedreven door zijn trek in eten verkocht Esau zijn eerstgeboorterecht aan Jakob
voor een kop linzensoep (Genesis 25:27-34).
Esau stond op een kruispunt; hij moest kiezen tussen zijn lichamelijke honger en zijn
eerstgeboorterecht (waardoor hij alle zegeningen van Abraham en Isaac zou erven).
God had vanaf die dag de God van “Abraham, Isaac en Esau” genoemd kunnen
worden. Maar Esau verachtte zijn eerstgeboorterecht, omdat hij er niet meteen winst
uit kon halen. De gedachte die hij accepteerde, die van de vijand, was: “Wat heb je
eraan overgehouden dat jij de eerstgeborene bent? Het is beter dat je dit recht
verkoopt, voordat je van de honger sterft.”
De vijand strooit met gedachten alsof het zaadjes zijn; hij gebruikt deze gedachten
als lokaas en probeert zo de controle te krijgen over ons leven.

Pagina 151

Life Class

Hij gebruikt de verlangens van het vlees om onze geestelijke ogen te verblinden, om
ons verstand te bedwelmen en ons te verhinderen Gods stem te verstaan. Dit kan
ertoe leiden dat wij domme dingen doen, zodat hij de controle over ons leven kan
nemen.
De beslissing die Esau maakte, om zijn eerstgeboorterecht te verkopen, werd van
kracht zonder toedoen van God. God respecteert namelijk de vrije wil die Hij aan ons
mensen heeft gegeven. We moeten enorm voorzichtig zijn met de gedachten die wij
toelaten en de keuzes die we maken. Ook al zorgt het onbekende er soms voor dat
we ons bang, onzeker of twijfelachtig voelen, we moeten onszelf er altijd aan
herinneren dat God een Geest van overwinning in ons heeft geplaatst. Laten we
daarom ons best doen om continu onze gedachten te blijven vernieuwen, want dit
zal ervoor zorgen dat wij de geestelijke strijd kunnen winnen.

LEEF DE LES
1. Daag jezelf deze week uit om je gedachten te filteren en deze naast het Woord
van God te leggen. Stel jezelf elke dag de volgende vragen: is deze gedachte goed?
Is het aangenaam? Is het perfect?
2. Lees Fillipenzen 4:8 en evalueer je gedachten naar aanleiding van dit vers.

ONTHOUD DE LES
Gods gedachten zijn zoveel hoger dan de onze.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 107

□ 2 Korintiërs 5

□ 2 Korintiërs 6

□ 2 Korintiërs 7
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Dag 54

GOD IS MIJN KRACHT
“Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht”
2 Korintiërs 12:9a
Een man was aan het slapen in zijn hut, toen plotseling een licht de ruimte vervulde en
de Redder aan hem verscheen. God vertelde hem dat Hij werk te doen had en liet
hem een grote steen zien die voor zijn hut lag. God legde de man uit dat hij er
tegenaan moest duwen, met al zijn kracht.
De man deed dit, dag aan dag. Vele jaren zwoegde hij van zonsopgang tot
zonsondergang, zijn schouders tegen de koude, massieve steen, waar geen beweging
in kwam, al gebruikte hij al zijn kracht. Elke avond kwam de man thuis, helemaal beurs
en uitgeput, en het voelde alsof hij zijn hele dag had weggegooid.
Toen hij zag dat de man tekenen vertoonde van ontmoediging, besloot Satan in beeld
te komen. Hij plaatste gedachten in het hoofd van de man: “Je duwt nu al zo lang
tegen die steen, en hij heeft geen krimp gegeven. Waarom zou je hier aan onderdoor
gaan? Er zal nooit beweging in te krijgen zijn.”
Hiermee gaf hij de man de indruk dat zijn taak onmogelijk was en dat hij een
mislukkeling was. De man raakte hiervan enorm ontmoedigd. “Waarom zou ik hier aan
onderdoor gaan?”, dacht hij. “Ik zal voortaan wat minderen en het minimale geven,
dat zal goed genoeg zijn.”
Dit deed hij, totdat hij op een dag besloot te gaan bidden voor de situatie. Hij begon
zijn gedachten bij God te brengen. “Heer”, zei hij, “Ik heb hard en lang in uw dienst
gewerkt, al mijn kracht gestopt in dat wat U van mij vroeg. Maar na al deze tijd heb ik
de steen nog geen halve millimeter kunnen bewegen. Wat is er mis? Waarom faal ik?”
De Heer reageerde met compassie:
“Mijn vriend, toen Ik je vroeg om Mij te dienen en jij ‘ja’ zei, vertelde ik je dat het je
taak was om met al je kracht tegen de steen te duwen. Niet één keer heb ik genoemd
dat ik verwachtte dat je deze zou verplaatsen. Jouw taak was om te duwen. En nu kom
je bij Mij, al je kracht is op, en je denkt dat je hebt gefaald. Maar is dat echt zo?
Kijk eens naar jezelf… je armen zijn sterk en gespierd, je rug is gespierd en bruin, je
handen zijn eeltig van het constante duwen en je benen zijn massief en hard
geworden.
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Door alle weerstand ben je zo gegroeid en jouw mogelijkheden reiken nu veel verder
dan eerder! En toch heb je de steen niet bewogen. Maar je roeping was om
gehoorzaam te zijn en te duwen, en om je geloof en vertrouwen in Mijn wijsheid te
laten groeien. En dat heb je gedaan. Nu, Mijn vriend, zal Ík de steen voor jou
verplaatsen.”
We kunnen zoveel leren van dit verhaal, maar ik zou op één gebied willen focussen.
Wat was het, dat het hart van deze man veranderde, dat hem hielp om zijn situatie te
begrijpen en dat hem innerlijke rust en vrede gaf? Het antwoord is: gebed. Toen hij
besloot zijn gedachten en zijn omstandigheden met God te overleggen, gaf God
hem rust in zijn binnenste, maar veranderde ook de ‘externe’ situatie – Hij
verplaatste de onverplaatsbare steen. De bijbel leert ons over een man met een
zelfde soort ervaring – zijn naam was Jakob.
De meest beangstigende nacht uit het leven van Jakob was toen hij hoorde dat Esau
onderweg was om hem te ontmoeten. Hij herinnerde zich de bedreigingen die zijn
broer had gemaakt toen ze elkaar de laatste keer zagen, Esau had gezworen hem te
doden omdat hij de zegen had gestolen (Genesis 27:41). Dus toen Jakob hoorde dat
zijn broer onderweg was zag hij de dreiging van de dood dichterbij komen. Hij was
verlamd van angst; het voelde alsof de vernietiging van zijn huis op hem afraasde
met volle snelheid. Dit zorgde ervoor dat hij ging bidden.
Dit moment zou bepalend worden in zijn leven: óf God zou ingrijpen óf de
vernietiging zou de overhand nemen en al zijn bezit kapot maken. En dus bad hij met
zijn hele hart, totdat het moment aanbrak waarop hij zich realiseerde dat zijn leven
gespaard was gebleven.
Jakob noemde de plaats waar hij de engel had ontmoet Pniël, wat letterlijk betekent
‘gezicht van God.’ Alle druk, die in de geestelijke wereld had gebroeid, was nu
ineens verdwenen. Angst was verdwenen, dreiging en wanhoop waren er niet meer.
Een enorme vrede en zekerheid kwam over zijn leven, alsof een leger van duizenden
engelen hem omringde.
Toen hij zijn broer de volgende dag ontmoette had Jakob controle over de situatie,
omdat hij de hele nacht had geworsteld in gebed, totdat hij de zegen ontving
(Genesis 33:4). Wat had ervoor gezorgd dat de houding van zijn broer zo plotseling
veranderd was? Een degelijk wonder is het resultaat van gebed. Gebed verandert
omstandigheden. Jakob had altijd gedaan wat hij wilde. Hij had altijd gezorgd dat hij
kreeg wat hij wilde, wat hij daarvoor ook moest doen. Maar zijn ervaring met de
engel veranderde zijn leven radicaal.
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De Bijbel leert ons dat zijn intense worsteling en zijn ervaring met God ervoor
zorgde dat hij mank bleef lopen vanaf die nacht (Genesis 32:25), waarschijnlijk met
een stok ter ondersteuning. Dit spreekt tot ons van een leven van overgave.
Wanneer wij onze levens overgeven aan God doet onze eigen kracht er niet meer
toe – wat belangrijk is, is ons geloof.
Na een lange nacht van gebed brak de ochtend aan en kwam de zon op (Genesis
32:26).
Dit vertelt ons over de genade en de gunst van God. Ook al wist Jakob dat de wraak
van Esau welverdiend was, toch zorgde God dat het niet gebeurde. Jakob verkreeg
de gunst van God door middel van zijn gebed. Wanneer wij gunst vinden in Gods
ogen veranderen alle omstandigheden door goddelijke kracht en stappen wij een tijd
van genade in, waarin God ons omringt met engelen, om ons te helpen de
overwinning te behalen.
Het leven van een gelovige zou een leven van geloof moeten zijn. We moeten niet
proberen om te leven en te overwinnen in onze eigen kracht. Wat we ook willen
overwinnen, dit moet eerst in gebed veroverd worden, in afhankelijkheid van God.
Wanneer God in ons een hart ziet dat Hem eerst zoekt en volledig op Hem
vertrouwt, beweegt Zijn hand in ons voordeel en toont Hij ons Zijn genade.

LEEF DE LES
Wat is tot nu toe jouw zwakte geweest? Schrijf een gebed waarin je God vraagt om
jouw kracht te zijn.

ONTHOUD DE LES
God wist onze zwakte uit en geeft ons Zijn kracht in Zijn aanwezigheid.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 108

□ Psalm 109

□ 2 Korintiërs 9

□ 2 Korintiërs 10

□ 2 Korintiërs 8
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Dag 55

VERNIEUWING VAN DENKEN
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede,
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”
Romeinen 12:2
Salomo zei: “Want zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij.” (Spreuken 23:7a). Wij zijn de
optelsom van onze gedachten, en we drukken onze gedachten uit met onze
woorden. De vijand werkt door gedachten heen, omdat hij weet dat, wanneer
iemand de gedachten die hij zaait accepteert, hij beter in staat is om hun wil te
veroveren.
De vijand begint meestal met het schieten van allerlei verschillende pijlen in onze
richting. Zo lang we deze gedachten niet in ons denken accepteren en sterk blijven in
onze wil, zullen we er geen schade onder lijden. Maar een persoon die in de val van
de vijand trapt en deze accepteert, zal gaan ervaren hoe deze gedachten sterker
groeien en van binnenuit onze wil gaan verbuigen. Wanneer dit gebeurt zullen we
geestelijk onbeschermd komen te staan; we worden als een stad zonder muren die
makkelijk te veroveren is.
Eén van de manieren die de vijand vaak gebruikt zijn de media. We moeten ons
denken beschermen tegen de vervuiling die we tegenwoordig zoveel tegenkomen in
de media, omdat de audiovisuele industrie grote invloed heeft in onze maatschappij.
De vijand wil ons denken bombarderen met afbeeldingen en woorden, net zo lang,
totdat deze de verkeerde acties tot gevolg hebben.
Met andere woorden, de vijand probeert negatieve en beangstigende plaatjes in ons
denken te brengen door middel van allerlei verschillende vormen van de media. De
volgende richtlijnen helpen ons om veel valkuilen te vermijden:

• Televisie: Kies programma’s die een positief effect hebben op je leven en die je
op zullen bouwen

• Internet: Dit is één van de meest gebruikte middelen in onze communicatie
vandaag de dag, en het is belangrijk dat we deze juist gebruiken. Blijf uit de
buurt van verkeerde afbeeldingen, immoraliteit en praten met mensen die je
niet kent op sociale media.
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• Muziek: Wees voorzichtig met naar welke soorten muziek je luistert, omdat veel
nummers en artiesten boodschappen verspreiden die ons geestelijk leven
verontreinigen en die ons gedrag beïnvloeden.
Naast multimedia probeert de vijand ook vaak ons leven te beïnvloeden en af te
breken via de mensen om ons heen. Dat is waarom we zorgvuldig moeten zijn bij het
kiezen van onze vrienden. Kies mensen uit die jou opbouwen en je zegenen wanneer
je tijd met ze doorbrengt (1 Korintiërs 15:33).
De Amerikaanse spreker, Norman Vincent Peale schreef:
Disraeli, de grote Engelse staatsman, maakte deze wijze opmerking: “Voed je denken
met grote gedachten, omdat je nooit groter zal worden dan je gedachten. Denk
daarom groots. Ik geloof dat het probleem met ons mensen is, dat wij de neiging
hebben om klein te denken over van alles: over onszelf, onze familie, onze kinderen,
onze zaken. Dus krijgen we kleine resultaten. Ik geloof echt dat dit een wet is – je
resultaten zullen nooit groter worden dan ze in je gedachten zijn. Grote gedachten
brengen grote resultaten voort, kleine gedachten kleine resultaten.”
Groots denken betekent dat je een vernieuwd denken hebt. En een vernieuwd
denken vereist persoonlijk contact met het Woord van God. De beste manier waarop
je jouw tijd kan besteden is met het bestuderen van het Woord van God. Toen de
Heer Jozua riep om het volk van Israël naar het beloofde land te leiden, zei Hij: “Dit
boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht
overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin
geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u
verstandig handelen” (Jozua 1:8).
Jozua’s succes hing af van de manier waarop hij zijn gedachten vulde, en dat geldt
ook voor ons. Vandaag heb jij de mogelijkheid om jouw denken te voeden met het
beste voedsel: het Woord van eeuwig leven.

Pagina 157

Life Class

LEEF DE LES
Beantwoord de vragen hieronder en maak de nodige veranderingen, na wat je
vandaag hebt gelezen.
1. Schrijf vier televisieprogramma’s op die je deze week hebt gekeken.
2. Hoeveel tijd heb jij deze week ongeveer aan social media besteed?
3. Wat zijn de tien nummers die jij deze week frequent hebt geluisterd?
4. Wie zijn jouw vijf beste vrienden?
5. Heb je deze week elke dag de Bijbel bestudeerd?

ONTHOUD DE LES
Ik zal nooit resultaten behalen die groter zijn dan wat ik in gedachten had.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 110

□ Psalm 111

□ Psalm 112

□ Psalm 113

□ 2 Korintiërs 11

□ 2 Korintiërs 12

□ 2 Korintiërs 13
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Dag 56

IK BEN EEN OVERWINNAAR
“Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: laten wij vrijmoedig
optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren.
Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij kunnen tegen dat volk
niet optrekken, want het is sterker dan wij.”
Numeri 13:30-31
Neem eens een moment de tijd om deze vraag te overdenken: Waar dacht de Heer
Jezus aan terwijl Hij op deze aarde was?
Jezus stond nooit nutteloze gedachten toe in Zijn denken. Alles wat Hij dacht was
gekoppeld aan het Woord, en elk woord dat Hij sprak verdroeg de goedkeuring van
Zijn hemelse Vader. Hij zei zelfs: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij
gezonden heeft en Zijn werk volbreng” (Johannes 4:34). Volgend in Zijn voetstappen,
is een overwinnaar nooit onvoorzichtig in zijn gedachten of woorden. Een
overwinnaar ziet de oplossing voor elk probleem, omdat hij weet dat alles mogelijk is
met God.
Een studie, gedaan door onderzoekers aan de universiteit van Virginia, wees uit dat
het grootste gedeelte van de mensen een heuvel steiler inschat dan deze in
werkelijkheid is, vooral wanneer zij moe zijn of iets zwaars dragen. Wanneer gevraagd
werd om de steilheid van de heuvel in te schatten, werd deze keer op keer overschat
en werd een helling van 31 graden ingeschat als een helling van 50 graden. De
deelnemers vonden het moeilijk te geloven dat hun inschattingen zo ver van de
werkelijkheid lagen. Al proberen omstandigheden ons vaak te verwarren en te
overweldigen, we moeten de dingen altijd zien zoals God ze ziet, wanneer we de
hoogste bergen willen beklimmen.
Een leven van geloof vraagt inzet van onze kant en is het compleet
tegenovergestelde van een leven in zonde. Zonde leidt mensen altijd op de
makkelijkste weg; de heuvel af. Geloof, aan de andere kant, vereist inzet, omdat het
ons bergen zal laten beklimmen – ook al zullen we onderweg moeilijkheden
tegenkomen, we mogen zeker weten dat we die zullen overwinnen.
Toen het volk van Israël in de woestijn was wilde God dat Mozes twaalf mannen als
spion het beloofde land, dat Hij hen zou geven, in zou sturen om het te verkennen.
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Bijna allemaal kwamen ze terug met een houding van verslagenheid en falen, maar
Jozua en Caleb kwamen terug met een overwinnende houding (Numeri 13:30-31).
Jozua was er volledig van overtuigd dat ze hun vijanden zouden overwinnen, omdat
de kracht van God de kracht van de vijand had verzwakt, en omdat de Heer de
Israëlieten de overwinning had beloofd.
Dit was een kans voor het volk van Israël om al Gods beloften werkelijkheid te zien
worden. Maar de geest van teleurstelling was gekomen om hun enthousiasme te
temperen. De vijand had alle omstandigheden gebruikt om tien van de twaalf
spionnen te laten geloven dat het onmogelijk was. Zij dachten dat zijzelf, in hun
eigen kracht, de reuzen zouden moeten overwinnen.
Toen zij hun ogen van God afhaalden en stopten Zijn hulp te verwachten, verloren zij
de moed.
Omdat zij naar de situatie gingen kijken door de ogen van logica, kwamen zij los van
hun geloof. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen (Hebreeën 11:6).
God wilde de kinderen van Israël leren dat, ook al was het andere volk veel groter
dan zij, Hij zijn engelenleger zou sturen om hen de overwinning te geven en hun
vijand berooid achter te laten. We kunnen een paar belangrijke lessen in dit verhaal
halen:
• Hetgeen we vrezen, kunnen we niet overwinnen
• We moeten altijd woorden van geloof spreken
• We moeten al het klagen en de negatieve woorden uit ons woordenboek halen
God zal de strijd voor jou strijden. Hij heeft de oplossing voor al je problemen en
worstelingen. Bewapen jezelf met moed en geloof in Zijn beloften, zodat je kan gaan
leven als meer dan overwinnaar (Romeinen 8:37).

LEEF DE LES
1. Stel maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse doelen. Sta jezelf geen gedachten van
twijfel toe, spreek niet negatief. Wanneer je het doel van het niet negatief spreken
één dag haalt, rek het dan naar een week. Wanneer je dit hebt behaald, verleng het
dan naar een maand. En wanneer dit jou lukt, maak er dan een jaar van. Wanneer je
dit doet zul je merken dat je een overwinnaar wordt.
2. Maak een lijst van proclamaties van geloof die je elke dag hardop kan lezen.
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ONTHOUD DE LES
Een overwinnaar heeft altijd gedachten van overwinning en spreekt woorden van
leven

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 114
□ Galaten 1

□ Psalm 115
□ Galaten 2

□ Psalm 116
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WEEK 9

EEN NIEUW

BEGIN
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Dag 57

OPNIEUW BEGINNEN
Een rups moet door een radicale verandering gaan, voordat hij een vlinder kan
worden. Binnenin de zijdeachtige cocon draait de rups zich om en om, enzymen
lossen alle weefsel op en uiteindelijk sterft hij. Wanneer dit pijnlijke proces over is
breekt de cocon open, een nieuw leven begint en er komt een prachtige vlinder
tevoorschijn. God doet iets soortgelijks met een ieder van ons: Hij helpt ons los te
breken van ons ‘oude zelf’, zodat er een nieuw leven kan beginnen.
De geschiedenis van Israël is hier een mooi voorbeeld van, na 400 jaar slavernij in
Egypte had niemand van de Israëlieten ooit vrijheid geproefd. Allemaal waren ze
geboren in slavernij, hadden ze geleefd als slaaf en hadden ze hun ouders zien
sterven als slaaf. Ze hadden nooit iets anders gekend.
En toch, in één keer, had God vele wonderen en tekenen gedaan om te laten zien
dat Hij vóór hen was, en tegen de Egyptenaren - ze waren volledig vrij. Eenmaal weg
uit Egypte, arriveren ze bij een cruciaal moment in hun verhaal. De Rode Zee ligt
voor hen en het Egyptische leger is achter hen (Farao had zich bedacht en had zijn
leger erop uit gestuurd om de Israëlieten terug gevangen te nemen). De Israëlieten
stonden met hun rug tegen de muur.
Echter, God kwam voor hen op en maakte hen, nogmaals, volledig vrij van Egypte en
van de slavernij die hen hun hele leven had onderdrukt. De Rode Zee spleet in
tweeën, waardoor ze deze zonder moeilijkheden over konden steken. Toen Farao en
zijn leger hen in probeerden te halen stortte het water op hen neer. Het hele
Egyptische leger verdronk. Het volk van Israël was nu vrij en hun vijand bestond niet
meer; de zee lag achter hen en een onbekende woestijn lag voor hen. Ze waren op
weg naar het Beloofde Land waar melk en honing vloeide. Eindelijk was daar de kans
om opnieuw te beginnen.
Wij hebben ook de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, wanneer we een stap van
gehoorzaamheid nemen, ons volledig van ons oude leven afkeren en een nieuw leven
beginnen. Deze mogelijkheid heet ‘de doop.’
‘Doop’ (baptism) is een Grieks woord dat getranslitereerd (het woord is gebaseerd
op de Griekse uitspraak overgenomen, het is dus niet vertaald) is in het Engels.
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Derek Prince stelt dat, ook al is het woord niet écht vertaald, er geen twijfel bestaat
over de betekenis ervan. De oorsprong van het woord is bapto, dat
‘onderdompeling’ betekent. Er zijn twee manieren om iets onder te dompelen: je
plaatst het voorwerp in het water zodat het water het volledig bedekt, of je giet er
water overheen; hoe dan ook is het volledig. Wanneer we denken aan de
Nieuwtestamentische doop, moeten we denken aan volledige onderdompeling.
Jezus leefde 30 jaar ‘buiten de schijnwerpers’, voordat Hij Zich door Johannes de
Doper liet dopen. Jezus’ doop was het begin van Zijn bediening. Net zoals het volk
van Israël door de Rode Zee moest gaan om opnieuw te kunnen beginnen,
markeerde de doop van Jezus de overgang van Zijn simpele leven als timmerman
naar Zijn nieuwe leven in de bediening.

LEEF DE LES
1. Welke gewoonten of houding zou je achter je willen laten zodat je écht een nieuw
leven kunt beginnen?
2. Bid en vraag God om jou te laten zien welke dingen jou verhinderen en je niet
toestaan om een nieuw leven te beginnen. Schrijf ze hieronder op:

ONTHOUD DE LES
De doop is de overgang van het oude naar het nieuwe, een volledige
verandering, een totale onderdompeling. Het is onze kans om opnieuw te
beginnen.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 117

□ Psalm 118

□ Galaten 3

□ Galaten 4
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Dag 58

WIE KRIJGT DEZE KANS?
“Geen mens is uitgesloten van het aanroepen van God, de poort van verlossing staat
open voor een ieder; noch is er één ding dat ons ervan kan weerhouden om deze
poort binnen te gaan, slechts ons eigen ongeloof”
John Calvin
Terwijl Petrus het Evangelie verkondigde in het huis van Cornelius kwam de Heilige
Geest met kracht over allen die aan het luisteren waren, en zij werden vervuld met
de Heilige Geest. Zelfs de Joden die met Petrus meegekomen waren stonden
versteld. Hij zei: “Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals
wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En Hij beval
dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem
enkele dagen bij hen te blijven” (Handelingen 1-:47-48).
Deze ervaring liet Gods goedkeuring zien aan deze heidense familie. Petrus
concludeerde: als God hen in Zijn volk heeft opgenomen, hen aan ons gelijkgemaakt
heeft en hen de Heilige Geest heeft gegeven, wie kan dan nog afkeuren wat God
heeft goedgekeurd?
In het Oude Testament hielden de Joden zich niet op met de heidenen. Sinds de tijd
van Mozes had God Zijn volk geboden om zich volledig af te scheiden van de
heidense volken die rondom het Beloofde Land leefden. Hij wilde daarmee
voorkomen dat ook maar iemand van hen de zondige levenswijze van de heidenen
zou zien, of ermee besmet zou raken. Zelfs Petrus beschouwde de heidenen als een
vies volk. Dit was waarom de Heilige Geest hem een visioen had gegeven; om hem
ervan te overtuigen dat hij naar het huis van Cornelius moest gaan, om daar te
spreken (Handelingen 10:9-16, 24-25).
Tot op dit punt had God enkel omgang gehad met Zijn uitverkoren volk - de Joden.
De bijeenkomst in het huis van Cornelius opende echter de deuren voor niet-Joden,
zodat zij tóch discipelen van Jezus konden worden. Toen Petrus begreep dat God
ook mensen uit andere volken op het oog had, doopte hij hen met water. Hij deed
dit om ons te helpen begrijpen dat een ieder die gewillig is om God te volgen,
zonder reserves, gedoopt kan worden.
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Toen Petrus zag dat God hen de Heilige Geest had gegeven wachtte hij niet op de
mening van de andere Joden. Hij handelde in geloof en verwijderde met de doop de
barrière tussen de Joden en de heidenen te verwijderen.
Voordat hij opsteeg naar de Hemel droeg Jezus Zijn discipelen het volgende op:
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van
de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te
nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Amen.” (Mattheus 28:19-20).
De laatste instructies die Jezus aan Zijn discipelen gaf waren heel duidelijk. De missie
om discipelen te maken van alle volken is vandaag nog net zo relevant als op de dag
dat Jezus deze woorden sprak, omdat het Woord van God eeuwig blijft bestaan (1
Petrus 1:25).
Jezus leerde ons ook hoe we mensen kunnen discipelen (God is nooit dubbelzinnig
over Zijn geboden. Hij is altijd heel duidelijk over wat Hij van ons verlangt). Hij
noemde twee dingen die we moeten doen om mensen goed te kunnen discipelen –
en het eerste daarvan is de doop. Het is belangrijk dat je deze eerste stap van
gehoorzaamheid neemt, wanneer je jouw nieuwe leven met Jezus begint. De doop is
een vereiste, door Jezus Zelf ingesteld; het is belangrijk dat wij daaraan gehoorzaam
zijn, zodat we verder met Hem op weg kunnen gaan.
De kans om opnieuw te beginnen door middel van de doop is alleen beschikbaar
voor degenen die willen leven als discipelen van Jezus.

LEEF DE LES
1. Maak de volgende zin compleet:
“Ga dan heen, …………………………. al de volken, ……………….. hen in de Naam
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb ………………………………. . En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de
voleinding van de wereld.”
(Mattheus 28:19-20)
2. Zoek de volgende woorden op in een woordenboek:
Discipel:………………………………………………………………………………………….
Doop:………….…………………………………………………………………………………
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3. Om te groeien als een discipel van Jezus, ga ik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Het gebied in mijn leven waarvan ik wil dat God het nieuw maakt is:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ONTHOUD DE LES
De doop is voor iedereen die een discipel van Jezus wil zijn

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 119:1-44

□ Galaten 5

□ Galaten 6
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Dag 59

KAN IK HET NU DOEN?
Het boek Handelingen vertelt ons over een evangelist genaamd Filippus. Wanneer
we zijn verhaal bestuderen kunnen we zien op welk moment de mensen die hij
bereikte met het Evangelie zich lieten dopen.
Toen de vervolging van de kerk in Jeruzalem begon, vluchtten veel gelovigen naar
andere steden. Ze evangeliseerden waar ze maar kwamen. Wat de vijand wilde
gebruiken om schade aan te brengen, werd door God omgezet naar iets dat een
geweldige zegen was voor de wereld. Filippus ging naar Samaria en verkondigde
daar het Evangelie. Veel wonderen en tekenen gebeurden door hem heen, en de
mensen waren verbaasd. Ze geloofden zijn woorden omdat God met hem was.
“Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en
van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als
vrouwen.” (Handelingen 8:12).
Een engel droeg Filippus toen op om naar een bepaalde weg te gaan (Handelingen
8:26), waar hij een voorname Ethiopische man tegenkwam, een belangrijke
kamerheer van de koningin van Ethiopië. Hij was de boekrollen van de Profeet Jesaja
aan het lezen, maar begreep hun inhoud niet. Filippus rende naar hem toe en begon
hem het Evangelie van Jezus Christus uit te leggen. Hij begon met het stuk uit de
Bijbel dat de kamerheer al had gelezen. Deze man ontving daardoor de overtuiging
dat de Schrift het Woord van God is en dat Jezus de ware Messias is. “En terwijl zij
onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water;
wat verhinderd mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart
gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de
Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het
water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem” (Handelingen 8:36-38).
Wij weten niet welke woorden Filippus gebruikte om het Evangelie aan de Ethiopiër
uit te leggen, maar we kunnen zien dat hij tot hem sprak over de doop, op zó een
manier dat hij, zodra zij water zagen, de volgende stap wilde nemen. De kamerheer
besloot dat hij deze zegen wilde ontvangen en gaf orders om de wagen te stoppen,
zodat hij gedoopt kon worden.
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We kunnen in deze beide verzen zien dat de doop de volgende stap is na het
geloven van het Evangelie. De kamerheer vroeg Filippus welke voorwaarden hij
nodig had om gedoopt te kunnen worden. Het enige dat Filippus van hem vroeg was
om geloof te hebben: “Als u met heel uw hart gelooft, is het
geoorloofd” (Handelingen 8:37).
Derek Prince schreef:
Wanneer je als ongelovige gedoopt wordt, ga je onder water als een droge zondaar
en kom je boven als een natte zondaar! Dat is de enige verandering die plaatsvindt.
Ik hoorde eens het getuigenis van een man die een solist was in de kerk. Als
voorwaarde om te zingen in de kerk eiste het leiderschap dat hun zangers gedoopt
waren. Hij stemde hiermee in. Daar was hij, een droge zondaar, hij ging het water in
en kwam boven als natte zondaar. Dat is alles wat er gebeurde, omdat er geen geloof
bij betrokken was. (Later, toen hij Jezus ontving werd hij opnieuw gedoopt.)
Onthoud dat een ieder die in Jezus gelooft zich afgekeerd zou moeten hebben van
zijn of haar zonden. Ze moeten het Evangelie minstens één keer hebben gehoord om
dit te kunnen doen.

LEEF DE LES
Het enige dat Filippus van de Ethiopische kamerheer verlangde was dat hij met zijn
hele hart zou geloven. Geloof jij met je hele hart? Wanneer iemand je zou vragen om
uit te leggen waar jij in gelooft, wat zou je hem dan vertellen? Schrijf hieronder je
eigen verklaring van geloof:
Ik geloof…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ONTHOUD DE LES
De doop zou een onmiddellijke beslissing moeten zijn na je bekering. De
enige vereiste is geloof.
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 119:45-88

□ Efeziërs 1

□ Efeziërs 2
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Dag 60

HET VOORBEELD VAN JEZUS
“Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat
ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen”
(1 Petrus 2:21)
Het woord ‘voorbeeld’ komt van het Griekse woord hupogrammos en refereert aan
een patroon dat gebruikt wordt in het basisonderwijs. In vroegere tijden schreef de
leraar een tekst, die de leerlingen met grote precisie moesten overnemen, om zo
hun schrijfvaardigheden te verbeteren. Dit vers laat ons zien dat Jezus het voorbeeld
is dat wij kunnen volgen om perfectie te bereiken.
Voordat Hij Zijn bediening begon ging Jezus naar de Jordaan om door Johannes
gedoopt te worden. Ook al wist Johannes de Doper nog niet dat Jezus de Zoon van
God was, hij besefte dat Jezus rechtvaardiger was dan hij, vanwege de manier
waarop Hij Zijn leven had geleid tot op dat moment. Johannes zei: “Ik heb het nodig
door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?” (Johannes 3:14), maar Jezus
antwoordde: “Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle
gerechtigheid te vervullen.” (Mattheus 3:15a). Johannes doopte normaliter alleen
mensen die zich wilden bekeren (Mattheus 3:11) maar Jezus had nooit gezondigd en
er was dus niets waar Hij Zich van moest afkeren. Ook al werd Jezus gedoopt door
Johannes, Zijn doop was niet dezelfde doop als die van alle anderen – Jezus gaf de
doop een nieuwe betekenis. We vinden deze betekenis in het antwoord dat Jezus
aan Johannes gaf. Daarmee stelde Hij een voorwaarde: dopen in water is essentieel
voor de rechtvaardigheid van God. Hij zei niet: “Het is nodig voor Mij om dit te
doen, om zo alle rechtvaardigheid te vervullen”, Hij zei: “Het is nodig voor ons om
dit te doen, om zo alle rechtvaardigheid te vervullen.” Door in meervoud te spreken
verwees Hij naar iedereen die Zijn voorbeeld, om in water gedoopt te worden,
zouden volgen. Derek Prince schreef eens:
Als Hij zegt: “Het is gepast”, bedoelt Hij dat het gepast is om op deze wijze alle
rechtvaardigheid te vervullen. Wanneer je gedoopt bent in de Naam van Jezus, als
een volgeling van Jezus, ben je niet gedoopt omdat je jezelf wilde bekeren. Je hebt je
bekeerd, maar dat is niet waarom je jezelf hebt laten dopen. Je bent gedoopt om ‘alle
rechtvaardigheid te vervullen’, of om ‘alle rechtvaardigheid compleet te maken.’
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Aan de kerk van Korinthe schreef de apostel Paulus: “Wees navolgers van mij, zoals
ik navolger van Christus ben”(1 Korintiërs 11:1).
Als Christenen hebben wij de grote verantwoordelijkheid en het privilege om als
Jezus te zijn. Hij is het voorbeeld dat wij volgen. Ons grootste doel is om net als Hij
te zijn, zodat de wereld Hem kan leren kennen door onze levens. Als de Heer Jezus,
die nooit gezondigd heeft, heeft voldaan aan het vereiste van ‘de doop’, hoe veel te
meer zouden wij dit moeten doen? Wij, die een nieuw begin nodig hebben, waarin
ons oude leven is begraven en wij geboren worden in het nieuwe leven dat God
heeft bereid voor iedereen die Zijn Woord serieus neemt?

LEEF DE LES
De doop was niet het enige waarmee Jezus een voorbeeld stelde. Alles wat Hij
deed diende ons als voorbeeld, zodat wij op alle mogelijke manieren op Hem gaan
lijken.
Schrijf vijf dingen op die jij bewondert aan Jezus, en die jij zou willen overnemen in je
eigen leven. Schrijf naast elk voorbeeld wat je kunt doen om dit voorbeeld in je
dagelijkse leven op te volgen?
Wat ik bewonder aan Jezus

Hoe kan ik zijn zoals Hij?

ONTHOUD DE LES
Jezus is het enige voorbeeld dat alle christenen zouden moeten volgen. Hij
was in alles een voorbeeld.
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 119:89-132

□ Efeziërs 3

□ Efeziërs 4
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Dag 61

WAT DAT BETEKENT VOOR MIJ
Wij worden gedoopt in water om het voorbeeld, dat Hij ons gaf, te volgen. Toch
heeft de doop ook een diepere geestelijke betekenis dan je op het eerste oog ziet.
Het is niet zomaar iets wat we doen.
“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).
Door de waterdoop identificeren wij ons persoonlijk met Jezus’ dood, Zijn begrafenis
en Zijn opstanding. Wanneer we onder water gaan om gedoopt te worden, sterven
we aan ons oude leven. Wanneer we omhoog komen uit het water worden we
opnieuw geboren in ons nieuwe leven met Jezus. De doop staat symbool voor een
begrafenis. God vraagt niet van ons om door de martelingen van de kruisiging heen
te gaan, omdat Hij zelf al onze schuld, onze zonden en onze vloeken heeft gedragen.
Hij vraagt simpelweg van ons dat wij ons in water laten dopen, zodat we ons kunnen
identificeren met Zijn dood aan het kruis.
“Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood,
dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze
oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou
worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.”
(Romeinen 6:5-6)
Paulus legt uit dat het deel van ons dat sterft, onze ‘oude ik’ is, een rebel met een
zondige natuur, levend in vijandschap met God. Er is geen andere mogelijkheid om
deze oude natuur af te leggen. Als we al niet in staat zijn om onze lengte of onze
huidkleur te veranderen, hoe zouden we dan ooit onze natuur kunnen veranderen?
Als we verlangen naar een nieuw leven, kunnen we niet simpelweg het leven dat we
hadden opnieuw indelen. Ons oude leven moet sterven; het moet vernietigd
worden.

Pagina 172

Life Class

Katten zijn geboren jagers. Ze staan bekend om het brengen van ‘cadeautjes’ naar
het huis van hun baasjes, het brengen van dode muisjes en vogeltjes, simpelweg
omdat jagen in hun natuur zit. Ook al krijgen zij thuis meer dan genoeg voedsel en
worden zij niet aangemoedigd om deze diertjes mee te nemen, hun aangeboren
instinct maakt hen uitstekende jagers. We zijn er inmiddels achter dat je een kat niet
kan afleren om dode beesten mee naar huis te nemen. De enige manier waarop deze
kat zijn oude natuur achter kan laten, is wanneer hij stopt met kat-zijn.
Wij willen onze oude natuur vaak ‘trainen’ en in ons leven accepteren wij dan gedrag
dat niet in overeenstemming is met ons geloof. De enige manier om volledig te
ervaren wat Jezus ons biedt is om onze levensstijl af te leggen, en om Jezus volledig
te accepteren in ons leven.
De doop staat niet alleen symbool voor onze dood – het staat ook symbool voor
onze opstanding. Jezus bleef niet in het graf en wij blijven niet in het water! Wij
komen boven, bekleed met een nieuwe natuur, vrij van de slavernij van zonde
(Romeinen 6:6). De verlangens die ons eerder domineerden, en die ervoor zorgden
dat wij faalden tegenover God, hebben geen macht meer over ons.
De doop betekent een totale transformatie – niets van onze oude natuur blijft over.
Wij zijn compleet getransformeerd. Wanneer we gedoopt zijn starten we in ieder
opzicht met een nieuw leven. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korintiërs
5:17).

Wanneer WE ONDER GAAN in het water om gedoopt te worden, identificeren wij onszelf met
Jezus’ dood - Wanneer WE BOVENKOMEN uit het water, identificeren wij onszelf met Jezus’
opstanding.
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LEEF DE LES
Vraag iemand uit de kerk, die al gedoopt is, welke veranderingen er plaatsvonden in
zijn of haar leven nadat ze gedoopt waren. Focus op de zaken van hun oude natuur
die zij achterlieten. Schrijf op wat jou het meest raakte van hun getuigenis.

ONTHOUD DE LES
Doop betekent de dood van mijn oude natuur en de start van een nieuw
leven voor mij.
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 119:133-176

□ Efeziërs 5

□ Efeziërs 6
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Dag 62

JIJ BESLIST
“Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Éen voor
allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij
die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen
gestorven en opgewekt is”
(2 Korintiërs 5:14-15)
Wanneer wij in de doop begraven zijn, en daarna weer bovenkomen, behoort ons
leven onszelf niet langer toe. Iemand die zijn of haar leven op de oude manier wil
voortzetten, en zich daarbij niets wil laten vertellen, zou niet gedoopt moeten
worden. De doop is namelijk een doodstraf - maar het is ook een opstanding.
Wanneer we opnieuw levend worden gemaakt is ons leven niet meer van ons, het is
van God.
“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die
u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht.
Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”
(1 Korintiërs 6:19-20)
Eerder deze week hebben we kort gekeken naar de instructies die Jezus aan Zijn
discipelen gaf, toen Hij zei: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik
u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheus 28:19-20a). De juiste manier om
discipelen te maken is door hen te dopen en hen te onderwijzen. We hebben uit de
ervaring van Filippus geleerd dat het dopen plaatsvindt meteen nadat een persoon
christen wordt. Het is niet nodig voor hen om een lange tijd te wachten. In de
Vroege Kerk werden mensen eerst gedoopt en daarna werd hun alles geleerd wat ze
moesten weten over hoe ze moesten leven als christen. Elke nieuwe gelovige liet
zich dopen als een teken van toewijding, zodra hij er klaar voor was om zijn leven
neer te leggen en te leven in de wetenschap dat zijn leven God toebehoorde.
Wanneer de andere gelovigen zijn toewijding zagen – iets dat niet populair was in
die tijd, omdat de kerk ernstig vervolgd werd – beschouwden zij hem als een echte
christen en begonnen hem te onderwijzen.
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Ook al was het geen makkelijke beslissing om te maken, vanwege de negatieve
consequenties die de kerk kon verwachten, toch durfden velen het aan om deze stap
in geloof te zetten en zich te laten dopen. Zij demonstreerden hun overtuigingen en
hun verlangen om in de voetstappen van Jezus te volgen. Deze moedige daad liet
zien dat zij gewillig waren om de richting van hun leven volledig te veranderen,
ongeacht de omstandigheden. De beroemde Amerikaanse spreker, Anthony
Robbins, zei: “Het zijn jouw beslissingen, niet jouw omstandigheden, die jouw
toekomst bepalen.” Dit helpt ons te begrijpen dat het maken van een keuze – in ons
geval, een keuze die een radicale verandering brengt in ons gedrag – niet van ons
vraagt dat we kijken naar de omstandigheden, maar naar het doel dat we willen
bereiken.
De Vroeg Kerk telde het aantal gelovigen volgens het aantal dat gedoopt was. Dit is
erg logisch, omdat we vaak veel moeite en tijd verspillen aan personen die zich niet
willen toewijden. Dit was waarom de vroegere christenen van iedere persoon
verlangden dat zij hun toewijding zichtbaar maakten.

LEEF DE LES
Kijk naar de volgende uitspraken en markeer een JA of NEE naast elk van hen. Wees
zo eerlijk mogelijk.

Ja

Nee
Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor mijn zonden aan het kruis stierf dat Hij de straf ontving die ik verdiende. Ik geloof dat Hij is begraven en dat Hij op de
derde dag weer opstond.

Ik heb al mijn zonden beleden, ik heb een zuiver geweten, omdat ik geen slechte
gewoonten verberg in mijn leven.

Ik ben bereid om mijn oude leven te laten sterven en mijn zonden, mijn slechte
gewoonten en al het andere dat God geen vreugde geeft, los te laten.

Ik erken dat mijn nieuwe leven niet van mij is. Ik ben bereid om, in geloof, Jezus te
gehoorzamen in ALLES, zelfs wanneer ik het niet leuk vind of het oneens ben met wat
Hij zegt, of wanneer ik niet wil doen wat Hij van mij vraagt.
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Ik weet dat gedoopt worden slechts het begin van mijn nieuwe leven is, ik wijd mij toe
om te volharden in geloof. Ik zal doorgaan met leren. Mijn voornaamste doel zal zijn
om te worden als Jezus. Jezus zal het ENIGE voorbeeld zijn dat ik volg.

Laat je alleen dopen wanneer je alle vragen hebt beantwoord met ‘ja’. Wanneer je
‘nee’ zegt tegen één van deze statements is het beter dat je nog even wacht voor je
jezelf laat dopen. Denk erover na en bid ervoor, en maak dan een beslissing. Jezus is
niet op zoek naar mensen die alleen de kerkdienst bezoeken, Hij wil discipelen.
Wanneer je niet bereid bent om jezelf toe te wijden, om een discipel van Jezus te
zijn, heb je geen recht om je te laten dopen.

ONTHOUD DE LES
Dopen houdt in dat je jezelf toewijdt om een discipel van Jezus te zijn.

BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 120

□ Psalm 121

□ Psalm 122

□ Psalm 123
□ Filippenzen 3

□ Filippenzen 1

□ Filippenzen 2
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Dag 63

EEN NIEUW LEVEN
We hebben deze week de doop, en de geestelijke betekenis ervan, bestudeerd. We
weten dat de waterdoop symbool staat voor onze dood en begrafenis, maar ook
voor onze opstanding. De doop is het begin van een compleet nieuw leven. Charles
Spurgeon zei eens:
Het leven van een christen is compleet anders dan het leven van andere mensen,
compleet anders dan zijn eigen leven voor zijn bekering, en wanneer mensen het na
proberen te doen zal dit niet lukken. Een goddeloze man kan net zoveel bidden als
een christen, hij kan de bijbel net zoveel lezen als een christen, ons in alle uiterlijke
zaken voorbij streven, maar er is een geheim dat hij niet kent en niet na kan maken.
Het goddelijke leven is zo compleet nieuw dat niet-bekeerden het niet kunnen
kopiëren. Het is een nieuw, een jong, een fris, een goddelijk iets.
Eén van de karakteristieken van het nieuwe leven is dat we nu vrij zijn van de
slavernij van de zonde. “Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor
de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.” (Romeinen 6:10).
Toen wij slaven waren bepaalde zonde hoe wij ons bewogen. Het vertelde ons te
gaan, en we gingen, we hadden geen alternatief. Het was alsof we continu een
geladen geweer tegen ons hoofd hadden en we daar weerloos tegen waren. Maar
dank God, dat de zonde niet langer macht of autoriteit over ons heeft! Wanneer
zonde terugkomt om ons te verleiden (en de verleiding zál komen), zullen zijn
woorden net zo ineffectief zijn als wanneer iemand een dood persoon zal vragen om
zijn hand op te steken. Zonde is niet langer onze meester, omdat wij dood zijn voor
de zonde.
Nu we vrij zijn van zonde, kunnen we God in volledige vrijheid dienen (en niet omdat
we de noodzaak voelen Hem te dienen uit angst voor veroordeling, of in een poging
verlossing te ‘verdienen’ door goede dingen te doen).
Ons nieuwe leven is voor God: wij hebben lief, omdat wij geliefd zijn - wij leven
omdat Jezus in ons leeft. We hoeven onze zonden niet langer te dragen, omdat
Jezus ze droeg aan het Kruis. We kunnen nu genieten van die geweldige vrijheid, die
nog ontdekt moet worden door iedereen die nog in slavernij leeft. Eindelijk kunnen
we volop van ons leven gaan genieten!
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LEEF DE LES
1. Het is tijd voor jou, om het nieuwe leven te gaan leven waarvoor Hij jou
geroepen heeft! Maak een lijst van dingen waarin jij veranderd bent en schrijf
dan een gebed; dank God dat Hij jou redde uit je oude situatie, en dat Hij jou
nu al zo ver heeft gebracht! Verlies deze twee dingen nooit uit het oog, zodat
je altijd een dankbaar hart zult hebben. En onthoud: Hij die een goed werk in
u begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Christus! (Filippenzen 1:6)

ONTHOUD DE LES
Wanneer we gedoopt zijn beginteen nieuw leven, waarin wij ware vrijheid
kunnen ervaren.
BESTUDEER HET WOORD

□ Psalm 124
□ Psalm 127
□ Kolossenzen 2

□ Psalm 125
□ Filippenzen 4

□ Psalm 126
□ Kolossenzen 1
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