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Dag 1 Matt.11:28-29 

Dag 2 Exodus 20 

Dag 3 Spreuken 3:5-6 

Dag 4 Hem kennen 

Dag 5 2 Korinthe 11:23-28 

Dag 6 Mattheüs 16:24 
1 Petrus 4:12-13 

Dag 7 Hebreeën 11:1 

Dag 8 Psalm 34 (vers 15) 

Dag 9 Psalm 105:4 

Dag 10 Psalm 38 

Dag 11 Spreuken 28:13 

Dag 12 Spreuken 28:13 

Dag 13 Spreuken 28:13 

Dag 14 Spreuken 28:13 

Dag 15 Spreuken 28:13 

 



Dag 1 
Mattheüs 11:28-29 

 
Met je lege emmer naar de volle Bron 

 
Tijdens een Bijbelstudie hoorde ik deze opmerking, een opmerking die ik nooit 
ben vergeten: “Wanneer je een christen bent, mag je weten dat je met je lege 

emmer bij de volle Bron mag komen”. We hebben allemaal wel eens onze 
momenten van vermoeidheid, onbegrip, wanhoop, gewoon een leeg gevoel. Die 
momenten waarop je het eigenlijk allemaal zelf wel wil doen, maar waarop God 
je laat zien dat je dit dus helemaal niet kan. Momenten waarop God je herinnert 

dat je zal blijven vallen, zolang jij zonder Hem probeert te leven. Voor deze 
momenten wil ik dat je dit onthoudt. Wanneer je helemaal op bent van het 

proberen, wanneer je het niet meer weet, weet dan 1 ding: “Kom tot Mij, allen 
die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven…” Alleen bij Hem is de enige 

rust te vinden. 
 
 

Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Heb ik al mogen ervaren dat God Diegene is die mij de 
ware rust kan bieden? Waarom wel / niet? 

 
 
 
  



Dag 2 
Exodus 20 

 

Christen zijn: Hem liefhebben 
 

Hem liefhebben, dat is wat een Christen zijn tekent: “Hem liefhebben met 
geheel je hart, geheel je ziel, geheel je verstand…” Dat is de basis van de Wet, 
daar draait het hier in het leven om. Wanneer je Hem lief mag hebben, zal dit 

ook duidelijk zijn in onze doen en laten. Dan willen we niet datgene doen 
waarvan we weten dat het God verdriet doet. Nee, dan willen we Hem loven, 

Hem prijzen, leven tot eer van Hem, Zijn Naam verkondigen. Een christen 
ervaart alleen maar voldoening in zijn ziel, wanneer hij de ultieme waarde van 
Jezus erkend. Jezus kan niet slechts een deel van je leven zijn, nee, Jezus zou je 
hele leven moeten zijn. Hij is het waard om voor te sterven! Maar niet alleen 

dat, Hij is het ook waard om voor te leven. De meesten van ons zullen 
waarschijnlijk niet worden vermoord vanwege hun geloof. Maar toch kunnen we 

dagelijks ons kruis opnemen en Christus volgen. Nee, dat moeten we. Christus 
worden opgeroepen om Jezus tot in de dood te volgen, maar evenzeer in het 

normale, alledaagse leven. 
Heb jij Hem lief? 

 
 
Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn dingen in mijn dagelijkse leven die mij ervan 
weerhouden om God lief te hebben? 

 
  



Dag 3 
Spreuken 3:5-6 

 
Christen zijn: Hem vertrouwen 

Veel mensen zijn snel geneigd om te denken dat het volgen van de regels, ons 
kan redden. Zodra je kan bewijzen dat je bijvoorbeeld ‘eerlijk, dapper, liefdevol’ 
etc. bent, heb je daarmee een kans op het verdienen van verlossing. Maar, dan 

ga je al snel op je eigen rechtvaardigheid vertrouwen. 
Als volgeling van Jezus, iemand die Jezus liefheeft, leer je hoe zinloos dat 

misplaatste vertrouwen is. Een christen erkent zijn eigen zondigheid en gelooft 
dat alleen de rechtvaardigheid van Christus hem van Gods toorn kan redden 
(Galaten 2:16), Maar, dat gaat dwars tegen de gangbare manier van leven in 

onze samenleving in. Geen zelfhulp, of het volgen van je hart. Niet het motto : 
“Heb geloof in jezelf, of vertrouw op jezelf”. Geen ‘me, myself and I’. Jezus is 
gekomen om ons op te roepen onze oude ik dagelijks te laten sterven en te 

vertrouwen op Hem als de ware en volmaakte Verlosser (1 Petrus 2:24). 
Dus ja, heb vertrouwen. Heb grenzeloze vertrouwen – maar niet in jezelf. Heb 
vertrouwen in God. Houd je blik op Hem gericht. Vraag Hem je te helpen een 
onwankelbaar vertrouwen in Hem alleen te hebben en streef daar dan naar. 

 
Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vertrouw ik God? Wat is het dat mij tegenhoud om 
Hem niet volledig te vertrouwen? 

 
  



Dag 4 
Mattheüs 11:28-29 

 
Christen zijn: Hem kennen 

Je kan alleen christen zijn als je God kent; en dan heb ik het niet over het 
“nodige” over Hem te weten. Nee Hem echt kennen. Zelfs de duivel weet het 
nodige van God, maar hem noem je toch ook geen ‘christen’?(Jakobus 2:19) 

Hem kennen als Redder, als Heere, als Verlosser, als Rechtvaardige, als Koning. 
Een christen heeft een intieme relatie met God. Het is geen relatie die van één 

kant komt, het is geen onpersoonlijke, oppervlakkige of afstandelijke relatie. 
Nee het is een relatie die juist wederzijds, persoonlijk en diepgaand is. God is 

een heilig God die niet-perfecte mensen liefheeft en de weg voor echte 
communicatie met hen heeft vrijgemaakt. Er zijn mensen die beweren Jezus te 
volgen, maar Hem in feite niet kennen. Ze kunnen je vertellen dat Hij aan het 
kruis is gestorven. Ze zeggen dat ze soms tot Hem bidden. Ze luisteren soms 
naar christelijke muziek en bespreken af en toe christelijke thema’s, maar ze 
hebben geen relatie met God. Maar God geeft ons alle gelegenheid om Hem 
door Zijn Woord te leren kennen. Daarin onthult Hij Zichzelf, daarin staat Zijn 

karakter op elke pagina omschreven. Hij wil ons met Hem laten communiceren 
door middel van het gebed. Omdat Jezus de toorn van God heeft weggenomen, 

heeft Hij daarmee de weg voor ons vrijgemaakt om direct door Zijn Geest tot 
God te bidden. 

 
Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ken ik Christus? Weet ik wat het betekent om christen 
(volgeling van Christus) te zijn? 

  



Dag 5 
2 Korinthe 11:23-28 

 
Christen zijn: Hij is alleen belangrijk. 

Wanneer Paulus zegt dat hij alles ‘als schade’ beschouwt, denk je misschien dat 
hij niet alles bedoelt. Want, hoe zit het dan met eer van anderen? Populariteit? 

Comfort? Familie? Vrienden? Voor Paulus betekent het niet dat al die dingen 
per definitie zondig of onbelangrijk zijn; wat het betekent is dat ze in vergelijking 
met Christus niets zijn, alleen omdat Jezus alles is. Paulus was het toonbeeld van 

iemand die al het andere als onbelangrijk beschouwt, omdat hij Christus zo 
liefhad. Jij en ik moeten naar ons leven kijken en onszelf afvragen: doe ik dat 

ook? Zou ik alles bereidwillig, zonder enige aarzeling, voor Jezus opgeven? Zou ik 
dat echt doen? Oh wat zou ik deze vraag dolgraag beantwoorden met ‘ja 

natuurlijk’, maar ik ken mijzelf maar veel te goed. En dus weet ik ook dat ik dit 
maar al te vaak niet het geval is. Natuurlijk, er zijn prachtige momenten waarop 
Jezus oneindig waardevol voor mij is, maar er zijn ook momenten waarop Hij dat 
niet is. Dat zijn de momenten waarop ik deze herinnering heel hard nodig heb: 
Christus is mijn schat. Hij is mijn beloning, mijn vreugde, mijn alles. En als Zijn 

volgeling is het mijn taak om daarnaar te leven. 
 
Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn zaken in mij leven die mij ervan weerhouden, 
om God als belangrijkste in mijn leven te zien. En er 
daarnaast ook echt naar te leven? 
 

 
  



Dag 6 
Mattheüs 16:24  

1 Petrus 4: 12-13 
 

Christen zijn: Voor Hem lijden 
Als christen zal je lijden. Hiermee bedoel ik dan niet de verhalen van christenen 

in China, Noord-Korea, Nigeria etc. Wij kunnen namelijk ook op een intense 
manier lijden om ons geloof. We kunnen te schande worden gezet, we kunnen 
van ons werk ontslagen worden, we kunnen buiten gesloten worden, vrienden 

kwijtraken, misschien moeten we onze dromen over een bepaalde school of 
baan opgeven. Een volgeling van Jezus zal moeten lijden. Als dat niet gebeurt, is 
dat een aanwijzing dat we in de problemen zitten. Als zelfs Jezus heeft moeten 

lijden, voor de zonden van de hele wereld, welk recht hebben wij dan als 
volgelingen om niet te lijden? 

Maar, er wacht een troostrijke verlossing voor ons. Want diegenen die met Hem 
hebben geleden (dus lijden om Zijns Naams wil), zullen ook met Hem verhoogd 
worden. En dat is hetgeen wat christenen kracht geeft, keer op keer weer: de 

wetenschap dat ze op een dag verlost zullen worden. Dat ze bij Hem mogen zijn, 
vrij van alle pijn, verdriet en zonden. Eeuwig bevrijd van al het lijden. Eeuwig 

Hem mogen eren, en in het bij zijn van al Gods kinderen van Hem mogen zingen. 
 
Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 

- Kan ik momenten in mijn leven opnoemen waarin ik 
hebt moeten “lijden” voor mijn geloof? 

 
  



Dag 7 
Hebreeën 11:1 

 
Mijn gevoel: 

Er is niets zo onbetrouwbaar als ons gevoel. Het ene moment “voel je Gods 
aanwezigheid”, en dus neem je ook aan dat het er is. Maar zodra je Zijn 

aanwezigheid niet voelt, is het er dan niet? 
Als dat zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat er geen mens echt gered kan 
worden, er is namelijk geen kind van God die altijd deze zekerheid voelt. Een 
kind van God mag erop vertrouwen, en dus zeker weten, dat de zekerheid er 

altijd is, en ooit weg zal gaan. Ieder kind van God mag weten dat hun geloof vast 
ligt gegrond in hun Vader. En er is geen gevoel wat dat feit omver kan schoppen. 

Dus mocht jij je nu helemaal gelukkig voelen, en Gods nabijheid/aanwezigheid 
voelen, geniet van dat moment. Echt geniet ervan, want dat is het prachtigste 
ooit! Maar, vergeet hierin niet jouw dagelijkse omgang met God. Ga God niet 
voorbij omdat je Zijn aanwezigheid wel voelt, en Hem verder dus niet nodig te 
hebben. Nee, dank God des te meer, en zoek God des te meer, om Hem niet 

“kwijt te raken”. Denk jij nou, ik ben Hem kwijt. Dan is er één troost, zoekt en gij 
zult vinden! En echt, wanneer je Hem gevonden hebt, zal je Hem nooit meer 

kwijt raken! Wat die menselijke gevoelens er ook van zeggen. 
“God zal nooit verlaten het werk dat Zijn hand begonnen is”. 

Andere Bijbelteksten: Romeinen 8:24, Psalm 100:5, 2 Korinthe 4:18 

 
Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Ervaar ik veel strijd tussen het geloven en jouw gevoel? 
Wat doe ik in zo’n situatie? Wat vraagt God van mij om 
te doen? 

 
  



Dag 8 
Psalm 34 (vers 15) 

 
“Wijk af van het kwade en doe het goede: 

zoek den vrede en jaag dien na.” Wat is dan het kwade? Alles wat tegen God’s 
wil / Zijn Woord ingaat: datgeen wat Hem verdrietig / toornig maakt.God vraagt 
ons niet om in dat soort situaties even de andere kant op te kijken, of even de 
ogen dicht te doen. Nee “wijk af”. We moeten er dus helemaal al niet mee in 

aanraking komen. We moeten dat soort situaties niet opzoeken, en wanneer we 
er toch in verzeild raken, moeten we er zeker niet in doorgaan, maar er bij weg 
gaan. Dat afwijken van het kwade is een strijd. Waarom? Omdat je door genade 

hierin God leert kennen, en God leren kennen, betekend ook meer en meer 
gaan realiseren wie je zelf bent. Meer en meer gaan realiseren, hoe zondig jij 

bent en hoe barmhartig God is. 
Het goede: dat zijn de dingen die overeenkomstig Gods wil zijn. En dit kan niet 
nooit volmaakt zijn, want we zullen altijd te maken hebben met het feit dat wij 
mens zijn. Maar jaag het na, zoek de vrede, vrede met de Heere en vrede met 

de medemens. Najagen betekend inspanning, het kost je alles, maar 
tegelijkertijd geeft het ons ook alles en kost het ons niets. De duivel is erop uit 
om ons de eeuwige duisternis in te jagen. En dit zal je gaan ervaren als je God 
gaat zoeken en die vrede gaat najagen. Want dat wil die duivel niet. Doe het! 

“Wijk af van het kwade, zoek de vrede en jaagt dien na” 
 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Ben ik bereid om de strijd aan te gaan en af te wijken 
van het goede en de vrede na te jagen? Waarom wel/niet? 

 
  



Dag 9 
Psalm 105:4 

 
Schapen bij de herder: 

We kennen allemaal het beeld wel van de herder op de hei, met zijn schapen. 
Prachtig, echt altijd genieten. Ik vind het altijd zo’n bijzonder gezicht. In de kerk 

hoorde ik laatst een voorbeeld dat ik echt in deze Bijbelstudie moest zetten! Het 
ging over het ver weg van God verwijderd voelen. Maar niet alleen ver van God, 
maar ook ver van Zijn kinderen af. Nu gebruikte de dominee het voorbeeld van 

de schapen en de herder.  
Wanneer de schapen bij de herder blijven, zullen ze hem niet kwijtraken. Ze 
blijven zo dicht bij hem, dat ze zijn aanwezigheid als het ware altijd ervaren. 

Hoe meer schapen er zo dicht bij die herder blijven, hoe meer de schapen ook 
dicht op elkaar komen te staan. Besluit een schaap verder weg te lopen, dan 
verliest hij niet alleen het contact met zijn herder, maar ook met de andere 

schapen. En nu is die herder zo goed, dat hij ervoor zorgt dat het contact tussen 
hem en het schaap nooit verbroken zal worden. Al is het schaap nog zo koppig, 
en loopt het steeds weg, de herder zorgt ervoor dat het schaap weer bij hem 

terugkomt. 
En zo is het ook geestelijk. Wanneer wij ons verder van God aftrekken, en ons 

verder van Zijn kinderen verwijderen, zullen we Zijn aanwezigheid ook niet 
ervaren. Maar, God zal Zijn kinderen opzoeken, Hij zal ze weer dichtbij Hem 

brengen: in Zijn aanwezigheid. 
 
Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Ben ik bewust van God’s aanwezigheid en Gods werk in 
mijn leven? Waarom wel/niet? 

 
  



Dag 10 
Psalm 38 

 

Bergen en zee 
Wist je dat de hoogste berg op aarde kan verdwijnen in de diepste zee? Nee? Ik 
ooit niet, tot 1,5 weer terug wist ik hier niets van. Maar het is toch zo. En schept 

dat niet een fantastisch beeld over hoe het met onze zonden zit?  
Er is voor God namelijk een berg van zonden te hoog voor Zijn diepe oneindige 
liefde. Is dat niet bijzonder? Is dat niet een troostrijke gedachte? Ik hoop niet 
dat dit bij jou zorgt voor een “gemakkelijke houding”. Want ja, je mag komen 

zoals je bent, met al je zonden, maar je moet deze zonden wel eerlijk belijden. 
En na het eerlijk belijden is het niet voorbij, nee dan begint het pas. Want dan 

moet je ertegen strijden. Hoe kan je in een schietgebedje jouw zonden voor God 
neerleggen, daarna er niks meer aan doen en verwachten dat God jouw zonden 
wil vergeven? Ik zeg niet dat het niet mogelijk is, want voor God is alles mogelijk. 

Maar ik denk dat je zelf wel aanvoelt dat dit niet de bedoeling is. Denk aan de 
barmhartige Sameritaan. Hij stond stil voor die gewonde man, bukte bij hem 

neer, bracht hem naar de herberg en betaalde voor de overnachting en 
verzorging van de wonden. Hoeveel groter is God? Hij stuurde Zijn enige Zoon 
naar de wereld, om te betalen voor de grootste zondaren. Hij buigt voor jou 

neer om ook voor jouw zonden te betalen. Dus ga naar Hem toe, en belijd jouw 
zonden oprecht, en je zal genade krijgen, want de Heere is barmhartig. 

 
 

Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Geloof ik God wanneer Hij zegt dat Hij gewillig is om 
mijn zonden te vergeven? Waarom wel of niet? 

  



Dag 11 
Spreuken 28:13 

 

Bedekken van onze zonden. 
Wie doet het niet? We zijn allemaal wel geneigd om onze zonden tegenover 

God of onze naasten te bedekken. Misschien gedeeltelijk, zodat we wel 
herkennen dat we toch nog ergens fout zitten. We beseffen dat we mensen zijn 
en dat we uiteraard niet zonder zonden leven, maar om dan de volledige zonde 
te erkennen, dat is dan wel weer een hele grote stap. Maar, we zijn wel bereidt 

om een deel van onze zonden te bekennen.  
Het kan echter ook anders, dat we onze zonden volledig bedekken. We 

verstoppen onze zonden volledig onder een kleedje. Waarom? Misschien 
schamen we ons ervoor? Of misschien denken we toch te klein van God, en zijn 

we er echt van overtuigd dat God zo’n grote zonde niet kan vergeven. 
Waarom gaan wij met bedekte zonden naar God? Waarom laten wij God niet 
tot Zijn recht komen om onze zonden volledig te vergeven, zonder dat Hij ook 

maar iets vergeet? En op welke manieren bedekken wij dan onze zonden, want 
misschien doen we dit wel bewust? Dat is iets waar we de aankomende dagen 

over gaan nadenken. 

 
Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Ben ik eerlijk tot God in het belijden van al mijn 
zonden? Waarom wel/niet? 

  



Dag 12 
Spreuken 28:13 

 
Kleedje excuus: 

Het excuus, wie kent het niet. Hiermee kunnen we regelmatig onze zonden 
“verantwoorden”. Je hebt allerlei redenen voor het doen van de zonden. Kijk je 
een film waarvan je weet dat het niet goed is? Ja maar ik mag toch wel af en toe 

genieten, ik hoef toch niet 24/7 een perfect christen te zijn? En als “God weet 
wat van Zijn maaksel zij te wachten” waarom moet ik dan elke zonde tegenover 

Hem belijden. Zou Hij niet begrijpen wat mijn bedoeling is? Zou Hij niet 
begrijpen dat ik echt wel spijt heb van mijn zonden? 

Dit zijn zomaar een aantal zinnen die zich kunnen voordoen als het kleedje van 
excuus. 

Maar weet je, er is geen excuus voor jouw zonden. Er is geen excuus voor jouw 
zonden. Misschien denk je dat je een goede reden hebt om die zonde te 

begaan, maar die is er niet. En misschien denk je dat er een goede reden is om 
jouw zonden niet (volledig) te belijden, die is er niet. Dus gooi jouw excuses 
opzij, wees eerlijk tegenover jouzelf, maar vooral tegenover God. God zal je 

nooit wegsturen, God zal nooit teleurgesteld in jou raken, maar Hij wil wel dat 
we eerlijk zijn, eerlijk in het belijden van onze zonden. Eerlijk in het bekennen 

dat we God nodig hebben. 
 
Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn mijn excuses in het belijden van mijn zonden? 

  



Dag 13 
Spreuken 28:13 

 
Kleedje de ander en de leugen: 

“de ander”. Ik denk dat we hiermee allemaal wel weten wat er bedoeld wordt. 
We kennen het verhaal van de zondeval. Adam en Eva eten van de boom, 

waarvan God hen verboden had om te eten. Wanneer God hen opzoekt, geeft 
Adam de schuld aan Eva, en Eva geeft de schuld aan de slang. En sindsdien doen 

we als mensen niet anders. En niet alleen wijzen we hiermee met de vingers 
naar de ander, nee, hiermee stellen wij onszelf als het ware ook boven de ander. 
“wat ik deed was misschien slecht, maar heb je wel gezien hoe die ander heeft 

gehandeld”. Hoe vaak gebruiken wij dit excuus wel niet naar anderen toe? 
En het kleedje van de leugen. Hoe vaak gebruiken wij wel niet “een leugentje 

om eigen best wil”. Of wanneer maken we niet dankbaar gebruik van het 
vertellen van de halve waarheid? Op die manier kunnen wij onszelf namelijk net 

iets beter voordoen dan wij zijn. 
Maar vergeet nooit: misschien werkt dit wel tegenover onze naasten, maar 

tegenover God zal dit nooit werken! Hij kent ons van top tot teen, en Hij weet 
de waarheid. Voor Hem hoeven we de ander ook niet de schuld te geven, en 

voor Hem hoeven we ons ook niet beter voor te doen dan wij zijn. 
 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Ken ik situaties waarin ik mijzelf (on)bewust boven de 
ander heb gesteld of een halve/hele leugen heb verteld? 
Wat kan ik er aan doen om te proberen dit te 
voorkomen?  

  



Dag 14 
Spreuken 28:13 

 
Kleedje tijd en goede werken: 

“Oude koeien uit de sloot halen”. Wie kent de uitspraak niet? Ook dit is 1 van 
de kleedjes die ons ervan kunnen weerhouden om oprecht je zonden te 

belijden. Denk je dat God er op zit te wachten dat wanneer jij jou zonden 
belijdt, Hem er wel even aan herinnerd dat je het voor een aantal weken terug 

allemaal wel heel goed deed. Alsof je jouw zonden richting Hem wel wil 
belijden, alleen met de voorwaarde dat Hij zich die goede daden van een paar 

weken terug wel blijft herinneren. 
Sowieso, goede werken. Ook dat kan iets zijn waarin wij onszelf nogal eens heel 
hoog kunnen neerzetten. Onze goede werken. Als goede werken hetgeen zou 

zijn wat ons in de hemel bracht, hoe anders zou jouw leven er dan uit zien? 
Hoe anders zou de wereld er dan uit zien? Bizarre gedachte eigenlijk, dat ons 
toch wel vaak de gedachte bekruipt van “zo, heb ik toch maar weer mooi uit 

mijn Bijbel gelezen”. Als God onze goede werken zou belonen, hoe zou jij dan 
leven? 

Gelukkig is dit niet de manier waarop God werkt, omdat het gaat om Zijn eer, 
en niet om onze eigen eer. Het gaat om Hem en niet om ons! Dus laat die oude 
koeien maar in de sloot liggen, en hou die goede werken maar voor wat ze zijn. 

Ren in plaats daarvan maar tot God, en vraag Hem maar om jou de kracht te 
blijven geven om tot eer van Zijn Naam te mogen leven. 

 

Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat is een moment waarin ik geneigd was om mijn eigen 
goede werken uit het verleden toch wel op een verhoging 
te zetten? 

  



Dag 15 
Spreuken 28:13 

 
Kleedje Jezus’ bloed: 

Dat is het enige kleedje waar het God omgaat. Alle andere kleedjes schuift Hij 
opzij, daar heeft Hij helemaal niks aan. Al jouw goede verhalen, goede 

verontschuldigingen etc. die schuift Hij opzij. 
Zolang jij niet op de dag van jouw sterven, of de dag van de wederkomst, het 

kleedje van Jezus’ bloed niet hebt, dan zal je voor eeuwig verloren gaan. 
Want alleen dat kleedje bedekt de zonden. Dat kleedje is het enige kleedje waar 
God naar verlangt. Hij wil namelijk niet dat jij verloren gaat, Hij wil dat niemand 
verloren gaat! Hij wil jou dat kleed schenken dat alles bedekkend is. Hij vraagt 

aan jou om al jouw vuile kleedjes, waarvan jij denkt dat die bedekkend zijn, opzij 
te schuiven. Nee, Hij vraagt jou om die weg te gooien. En Hij wil jou bedekken 

met Zijn alles bedekkende bloed. Is dat niet heel bijzonder? Is dat niet een 
heerlijke gedachte? Dat Hij jou wil bedekken. Jij zondig mens, die keer op keer 
alles wel op je eigen manier denkt op te lossen, maar die toch keer op keer er 

weer achter komt dat dit helemaal niet mogelijk is. Hij wil jou bedekken, Hij wil 
jouw zonden afwassen met Zijn bloed! 

 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Mag jij al beschikken over dit belangrijke kleedje? Zo 
nee, welke kleedjes liggen er voor jou nog in de weg? 

  



Dag 16 
Psalm 32 

 
Zondebesef: 

Zondebesef. Een woord waarbij iedereen zijn eigen mening heeft klaar staan. 
Want is zondebesef nou echt van belang? En wanneer krijg je dat zondebesef? 
En hoeveel zondebesef moet je nou hebben voordat je echt bekeerd kan zijn? 
Tijdens een Bijbelstudie avond had iemand een heel mooie opmerking: het feit 
dat iemand beschikt over zondebesef, zegt al heel wat. Het zegt al dat God in 

diegene aan het werk is. En hierbij ben ik het helemaal mee eens. Houd wel in je 
achterhoofd, het gaat hier om de echte zonden, zonden waarvan je weet dat 
het jou bij God vandaan houd. Ik heb het hierbij niet om het stelen van een 

snoepje door een klein kindje. Nee, ik heb het over jouw zonde, ja die zonde die 
jou op dit moment in jouw gedachten schieten. Maar hoe groot moet dat 

zondenbesef dan zijn? Wanneer mag je echt spreken van zondebesef? Wanneer 
het jou brengt tot God? Een dominee zij tijdens een preek, jouw zondebesef 
moet zo groot zijn, dat het jou brengt tot God. En daar kan ik het alleen maar 

mee eens zijn. Jouw zondebesef moet jou oprecht tot belijden brengen bij God, 
echt berouw, en daarna het strijden ertegen! En dit is niet een goedkoop 

praatje, wat al snel zo overkomt, maar dit is wel hoe het is. Want is dat niet waar 
het omgaat? Het vragen om vergeving van jouw zonden en het ontvangen van 

de genade van God? 
 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat is voor mij lastig aan het begrip “zondebesef”? Waar 
loop ik tegenaan? 

  



Dag 17 
2 Timotheüs 3:16-17 

 
Leef je Bijbel: 

Even een oproep naar iedereen die over een Bijbel beschikt. Jij bent in het bezit 
van het meest prachtige Boek: een Boek vol met levenslessen, wijsheden, 
spreuken, waarheden, zegeningen, levensverhalen, etc. Maar wat doe je 

ermee? Lees je snel een stukje, en denk je na de tijd ‘kijk dit is waarom ik zo 
weinig lees, want wat staat er nou eigenlijk, wat heb ik er nou aan?’ Of wil je 

juist op zo’n moment uitzoeken wat er nou echt staat, om dit toe te passen op 
jouw eigen leven? Lees jij je Bijbel of leef jij je Bijbel? 

Stel je voor, je krijgt een mooie lange brief van iemand, een brief waarin 
diegene beschrijft wie jij voor hem bent, maar waarin diegene ook beschrijft 

wie hij voor jou wil zijn. De brief is lang, en er staan moeilijke woorden in. Wat 
doe je daarmee? Schuif jij hem opzij? Of ben je ervan bewust dat diegene zijn 

liefde voor jou in deze brief heeft beschreven en ga je hem toch lezen? 
Weet je, het is een enorm voorrecht dat je in het beschik bent van dit Boek, 
want het is niet zomaar een Boek. Het is een Boek geïnspireerd door God, 

geschreven aan jou. En ik denk dat God het recht heeft op jouw antwoord. Een 
leven naar Zijn eer: en nee, dat is niet moeilijk, God geeft jou allerlei adviezen 

in de Bijbel. Nu is aan jou de taak om (in afhankelijkheid van Hem) de Bijbel 
echt te lezen, en die adviezen na te leven. 

 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Leef ik mijn Bijbel of lees ik mijn Bijbel? Als ik hem lees, 
wat is dan de reden dat ik hem nog niet leef? 

  



Dag 18 
Jakobus 2:14-26 

 
Geloof zonder werken: 
Bestaat dat? Kun je over een geloof beschikken, zonder dat dit enige uitwerking 

heeft in jouw leven? Volgens de Bijbel is dat geen mogelijkheid. De Bijbel 
vergelijkt het geloof zonder werken, met het lichaam zonder de geest. En 
wanneer is de geest uit het lichaam? Wanneer er geen leven meer in zit. 

Geloven zonder enige uitwerking hiervan in het leven is volgens Gods Woord 
dus niet mogelijk, sterker nog, het wordt beschreven als een dood geloof. 

Ergens gaat het dan dus fout tussen wat in de Bijbel staat, en wat wij mensen 
denken beter te weten. We noemen ons snel een christen, we zeggen snel dat 

we geloven... maar is dat ook echt zo? 
Wanneer iemand echt een christen is, zou diegene dat niet uitdragen in zijn 
dagelijkse leven? Hoe is dat dan met jouw leven? Hoe is dat dan met jouw 
geloof? Heb jij het recht om van een geloofsleven te spreken? Wanneer je 

Jakobus 2:14-26 leest, mag jij dan ook spreken van dat geloofsleven? 
Ik ben mij bewust dat de werken niet tot zaligheid brengen, absoluut niet. 

Maar hier gaat het over de werken die na de ontvangen genade verschijnen. 
Het omzien naar je naasten, het delen van wie God is, het willen blijven leren 
wie God is, dus het bestuderen van de Bijbel etc. Zou dat niet zichtbaar zijn in 

het leven van Gods kinderen? 
 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat is mijn gedachten gang rondom de term “geloof 
zonder werken”? Hoe leef ik mijn christelijke leven? 

  



Dag 19 
Efeze 5:25-27 

 
1 Zijn: 

Een tijdje geleden vierden we de liefde, en dat is altijd bijzonder. In de kerk 
word dan het huwelijksformulier voorgelezen, en het viel mij op hoe mooi het 
huwelijk is. De verhouding tussen man en vrouw, het samen één worden. Toch 
bijzonder dat twee personen zoveel van elkaar houden, dat ze op die dag voor 
gemeente, kerk en God besluiten verder te gaan. Ze nemen elkaar zoals ze zijn, 
al hun fouten, al hun zwakheden: ze beloven elkaar aan te vullen, van elkaar te 

houden, etc.  
En zet dat nou is in het hemelse perspectief. De Bruidegom (God), zonder 

zonden, zal Zijn bruid (de bekeerde gemeente) ooit ophalen. En dan zullen ze 
één zijn, ze mogen in elkaars aanwezigheid zijn. En hoewel de bruid vol met 
zonde bevlekt is, de Bruidegom vergeeft haar, en Hij ziet haar als schoon. Hij 

ziet haar als Zijn bruid, iemand waarmee Hij het verbond al veel eerder is 
aangegaan, waarmee de relatie al mee in stand was. Iemand waarmee Hij de 

eenheid aan gaat. Kan je je dat voorstellen, één zijn met God..? Mag jij er naar 
uit zien om op Die Dag door Hem opgehaald te worden? 

 

Ruimte voor notities: 
 
 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Mag jij uitzien naar die dag dat God Zijn bruid zal 
komen halen? Waarom wel/niet? 

  



Dag 20 
1 Korinthe 13:1-3 

 
Uitnemendheid der liefde: 

Heb je je wel eens gerealiseerd hoe belangrijk de liefde in het leven van een 
christen behoort te zijn? Voor God was het in ieder geval zo belangrijk dat dit 

woord echt heel vaak in de Bijbel voorkomt, en dat er in ieder geval 1 
hoofdstuk volledig in teken staat van het woord liefde. Maar wat is nou die 

liefde? Hoe kan ik die liefde herkennen? Hoe krijg ik die liefde? 
In 1 Korinthe 13 schrijft Paulus over de liefde in de vorm van daden, in dit 

hoofdstuk beschrijft hij hoe we overal ons best voor kunnen doen, maar hoe dit 
niks geen nut heeft, zolang de liefde er niet bij is. Daarnaast beschrijft hij ook 

de kenmerken van die liefde. 
In het eerste gedeelte gaat het dus over hoe alles nutteloos is zonder de liefde, 

en Paulus noemt hier een aantal voorbeelden. En steeds sluit hij deze 
voorbeelden af door te benoemen hoe nutteloos het is zonder de liefde: “… zo 

ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden…” > “…zo ware ik 
niets…” > “…zo zou het mij geen nuttigheid geven…” 

Nu zou je natuurlijk kunnen denken, heel mooi al die voorbeelden en al die 
conclusies, maar wat is die liefde dan? Hoe kenmerkt die liefde zich? Gelukkig 

is met die vraag in dit gedeelte ook rekening gehouden, want dit is nog niet het 
einde van het hoofdstuk 

 

Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat is jouw omschrijving van liefde? Wat voor plek heeft 
liefde in jouw leven? 

  



Dag 21 
1Korinthe 13:4 

 
Uitnemendheid der liefde 

In de komende dagen gaan we het hebben over 1 Korinthe 13: de 
uitnemendheid der liefde. Om dit hoofdstuk uit te leggen heb ik gebruik 

gemaakt van de Staten Bijbel. Vers voor vers hoop ik jullie mee te nemen in de 
uitleg van die belangrijke liefde waar de Bijbel over spreekt. 

• De liefde is lankmoedig: “Verdraagt door de genade des Heiligen Geestes de 
smaadden en ongelijkheden haar aangedaan, en bedwingt de toorn en de 

wraakgierigheid”. Mooi hè… God weet dat wij van nature geneigd zijn om onze 
boosheid de overhand te laten krijgen, en daarom wil Hij door Zijn Geest ons 

deze lankmoedige liefde schenken 
• De liefde is goedertieren: “dat is genegen en bereid om een iegelijk, ook de 

vijanden, goed te doen”. Door deze goedertieren liefde, wil God de wil in ons 
werken om voor al onze naasten (ook onze vijanden) het goede te doen 

• De liefde is niet afgunstig: het is een liefde die gunnend is naar de ander toe 
• De liefde handelt niet lichtvaardig: geen onbedachtzame liefde 

• De liefde is niet opgeblazen: “Dat is, hovaardig, eergierig, veel van zichtelven 
houdende en anderen verachtende”. Dus niet jezelf boven de ander stellen 

 

Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn een aantal aspecten van de liefde in dit gedeelte 
waar ik moeite mee heb? En waarom? 

  



Dag 22 
1 Korinthe 13:5 

 
Uitnemendheid der liefde 

In vers 5 gaat de omschrijving van deze belangrijke liefde verder: 
• De liefde handelt niet ongeschikt: “of onbetamelijk” wat dus betekend dat de 

liefde niet “grof” of “lomp” is. Wanneer je die liefde dus bezit, ben je 
voorzichtig in jouw handelen en in je uitspraken. 

• De liefde zoekt zichzelf niet: “De dingen die zich zelfs zijn; dat is, de dingen, die 
hun eigen voordeel aangaan, maar het welvaren des naasten en van velen”. 
Eigen belangen aan de kant, eigen voordelen opzij, maar strijden voor het 
welzijn van je naasten. Je focust je dus niet meer op jouzelf en op wat jij zo 
belangrijk vindt. Dat is lastig.. al jouw eigen dromen en gedachten opzij, en 

jezelf focussen op je naasten. 
• De liefde wordt niet verbitterd: “namelijk tot toorn, hevigheid en 

wraakgierigheid”. Dus de liefde voorkomt dit soort bittere gevoelens. Geen 
frustratie richting je medemens, geen frustratie vanwege bepaalde situaties. 

• De liefde denkt geen kwaad: dus geen kwade gedachtes over de ander, maar 
ook niet over jezelf. Dus die persoon waar jij je continue aan irriteert, niet 

doen! Die persoon is ook geschapen door God, en heeft ook zijn/haar zwaktes. 
Maar irriteer je ook niet aan jezelf, wees bewust van wie je bent, wees bewust 

van hoe God jou geschapen heeft. 
 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn een aantal aspecten van de liefde in dit gedeelte 
waar ik moeite mee heb? En waarom? 

  



Dag 23 
1 Korinthe 13:6 

 
Uitnemendheid der liefde: 

• De liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid: dus niet het geluk zoeken in 
de aardse / zondige dingen (denk aan kwaad spreken, of wraakgierigheid). 

Maar ook aan de momenten waarop je weet dat anderen op een verkeerde 
manier over mensen praten. Hoe ga jij daar mee om? Praat je dan mee, en 
weet je zelf ook nog iets toe te voegen? Of geef je dan aan dat je het liever 

ergens anders over wil hebben? 
• De liefde verblijdt zich in de waarheid: nu zou je denken dat het hierin over 

God gaat, maar aangezien waarheid zonder hoofdletter staat geschreven, is dit 
dus niet het geval. Maar welke waarheid gaat het dan over? 

De waarheid die we allemaal hebben geleerd. Het gaat hier om het recht doen, 
het recht en behoorlijk handelen. Het doen wat juist is, waarvan je dus weet 

dat het goed is. Het gaat om het bewust maken van juiste keuzes. Keuzes 
waarvan iedereen, christelijk of onchristelijk, weet dat ze juist zijn. 

 
Ruimte voor notities: 
 
 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn een aantal aspecten van de liefde in dit gedeelte 
waar ik moeite mee heb? En waarom? 

  



 

Dag 24 
1 Korinthe 13:7 

 
Uitnemendheid der liefde: 

• De liefde bedekt alle dingen: dit kan ook worden vertaald met “verdraagt”. 
Hierover meer in het laatste puntje. 

• De liefde gelooft alle dingen: en hierin wordt gebruikt van de instelling dat “wat 
de ander doet/zegt waar is, tenzij het tegendeel bewezen is…” Deze instelling 
kan echter alleen worden aangenomen wanneer die liefde er is, die liefde die 
de ander gelooft en vertrouwt op wat hij/zij zegt. Hoe vaak komt het wel niet 

voor dat iemand zegt dat hij de waarheid spreekt, en dat een stemmetje in ons 
hoofd zegt “nee dat is niet zo hoor, dat kan echt niet waar zijn”. Wat de liefde 

doet, is juist het tegenovergestelde. De liefde gelooft de ander. 
• De liefde hoopt alle dingen: hiermee wordt het hopen op van God bedoeld. 

Mogen weten dat Hij jou in alles bijstaat. Mogen weten dat Hij God is en overal 
vanaf weet, dat Hij jou zal leiden door moeilijke momenten heen. 

• De liefde verdraagt alle dingen: ondergaat dus alles, ook het lijden, “om des 
vredes wil”. Dus niet klagen omdat dingen anders gaan dan jij zou willen. Nee, 

verdragen. Hoe moeilijk is dat? In zware situaties te volharden, alles te 
verdragen? 

 

Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn een aantal aspecten van de liefde in dit gedeelte 
waar ik moeite mee heb? En waarom? 
  



Dag 25 
1 Korinthe 13:8 

 
Uitnemendheid der liefde: 

• …vergaat nimmermeer: het is een oneindige liefde, niet alleen voor in dit leven, 
maar ook in het toekomende leven. Deze liefde zal altijd blijvend en volmaakt 

zijn. Wanneer de eeuwigheid er is, zijn alle andere gaven die de Geest nu geeft, 
niet meer nodig, behalve de liefde. 

Wat een verschil hè, met de liefde van nu. Hoe gemakkelijk worden harten 
gebroken, stelletjes die zo weer uit elkaar gaan, en doorgaan me teen ander. 

Echtparen die scheiden, overspel dat wordt gepleegd. Maar zo is de liefde van 
God niet! Nee, die liefde van God is een liefde die nooit stopt, een liefde die 
voor altijd blijft bestaan. En dat is nou hetgeen wat voor ons zo moeilijk te 

begrijpen is. Want wij als mensen met onze ervaring met de gebroken liefde in 
deze wereld, kunnen bijna niet voorstellen dat God beschikt over zo’n grote 

liefde, zo’n oneindige liefde. Dat is iets waar wij bijna niet bij kunnen, en 
daarom praten wij ons heel gemakkelijk aan dat God op een gegeven moment 

stopt met het vergeven van onze zonden, en stopt met het van ons houden. 
Maar gelukkig, dit is niet zo, want Zijn liefde kent geen eind! Zijn liefde is een 

liefde die onuitputtelijk  is. 
 

Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn een aantal aspecten van de liefde in dit gedeelte 
waar ik moeite mee heb? En waarom? 

  



Dag 26 
1 Koningen 5:2-3 

 
Leren van Gods kinderen: 

De Bijbel staat vol met personages van Gods kinderen, grote personages, kleine 
personages. Personages om van te leren. 3 vrouwen die gekenmerkt worden in 
hun geloof. 2 waar veel over geschreven is, 1 waar weinig over geschreven is. 
De 2 bekenden? Esther en Ruth. Hun leven, is getekend door hun geloof. Kijk 
naar Esther; zij werd als meisje uitgekozen tot vrouw van de koning, en zoals 
wij allemaal weten, waren hier de nodige uitdagingen aan verbonden. In dat 

alles bleef zij toch hopen op God, ze bleef vertrouwen en bidden dat God voor 
zowel haar als haar volk zou zorgen. En niet alleen dat, ze vroeg ook haar volk 
om mee te bidden en te vragen om Gods nabijheid. En dan Ruth. Haar keuze 

had een hele andere uitwerking op haar leven. Dit betekende voor haar 
namelijk niet dat ze moest strijden om haar volk, maar dat ze haar volk, haar 
land, haar thuis, haar familie, alles moest verlaten. ALLES. Maar in dat alles 

bleef ze toch opzien naar God en op Hem vertrouwen. En dan tot slot de 3e. 
Het meisje in het huis van Naäman. Van haar is weinig bekend. Heel weinig. 

Alleen dat ze als zeer jong meisje was weggevoerd uit Israël om voor Naäman 
te komen werken. Moet je je voorstellen, als jong meisje weggevoerd uit jouw 
land om voor een rijke man te gaan werken. En dan wordt die rijke man ziek. 

Doodziek, en je weet dat er een oplossing is. Je weet dat hij genezen kan 
worden. Zou jij hem naar Elisa hebben gestuurd? Niet wetend wat de gevolgen 

zouden zijn...? 
Wat ik eigenlijk in jullie gedachten probeer te laten opkomen is de vraag: 

hoever ga jij voor jouw geloof? 
 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn bijbelpersonages waar ik veel van kan leren? 
Wat zegt dit over mij? 

  



Dag 27 
Psalm 33:20 

 
Hem verwachten: 

Ik las deze tekst een tijdje terug, en de eerste gedachte was “Uhm, verwacht ik 
Hem? Echt ? Nu, op dit moment? Nu ik hier één of andere documentaire zit te 

kijken om mn loze tijd op te vullen? Verwacht ik Hem echt?” En ik schrok, ik 
schrok van mijn eigen gedachten. Want ik weet ook dat het zo anders is 
geweest, dat momenten waarop ik Bijbelteksten van verwachting las, of 

liederen/psalmen hierover zong, mijn hart schreeuwde: “kom Heere Jezus, 
kom!” Was dat dan allemaal niks? Was dat dan allemaal eigen gedachten? Nee, 

absoluut niet, ik weet dat dit niet zelf bedacht was, ik weet het gewoon! 
Wanneer ik zou zeggen dat dit niet het geval was, zou ik het werk van God/de 

Heilige Geest ontkennen. Maar het blijft zo’n strijd:in verwachting te leven, 
soms is dan de grens tussen verwachten en afwachten bijna niet te 

onderscheiden.. en dan is het moeilijk, zo moeilijk. Alsof je in een zwart gat 
valt: verwachten ? Hoe dan? En daar leef ik nu in, in dat zwarte gat: wetende, 

vertrouwende dat Jezus deze zware strijd gestreden heeft, en Hij zal 
terugkomen, om Zijn strijders thuis te halen. Die verwachting moet steeds 

gevoed worden: gevoed door het gebed, gevoed door het lezen uit Zijn Woord, 
het lezen van Zijn beloften. Gevoed door het omringd worden van Zijn 

kinderen. Hem verwachten, dat is namelijk het mooiste dat er is! 
 

Ruimte voor notities: 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Verwacht jij God? Wat zijn de momenten waarop jij hier 
wel/geen moeite mee hebt? 

  



Dag 28 
Romeinen 5:3-4 

 
Verdrukking: 

Als er iets is wat ik over mijzelf te weten ben gekomen, is het dat ik mijzelf wijsmaak 
dat ik het voelen van Gods nabijheid dagelijks verdien. Dwaas natuurlijk, want wat is 

nou mijn gevoel? Alsof God niet zonder dat gevoel kan werken. Maar toch, op 
momenten dat ik dat gevoel niet ervaar (en geloof mij, ik ervaar het vaker niet dan 

wel), frustreert dit me vaak. Waarom dan? Waarom ervaar ik Zijn aanwezigheid niet, 
juist nu ik het zo nodig hebt? 

!k bladerde net door een boekje, en kwam deze spreuk tegen: 
 

“Door verdrukking wil God ons twee lessen leren: ten eerste 
dat uw gevoelens van aardse bezittingen moeten worden 

afgetrokken. Ten tweede dat u het goede deel moet kiezen, 
dat nooit van u genomen zal worden” 

 
De spreuk spreekt voor zich denk ik. Er is iets waar we (ik hoop jij ook) aan vast 

mogen houden, iets wat ons nooit maar dan ook nooit zal verlaten. En we mogen een 
hoop hebben, voor datgene wat er aan ZAL komen! Dus waarom wanhopen...? 

 

Ruimte voor notities: 
 
 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat zijn aardse bezittingen waaraan jij jou vasthoud? En 
mag jij al in bezit zijn van Diegene, Die je nooit zal 
verlaten? 

  



Dag 29 
1 Korinthe 1:9 

 
God in jouw leven: 

Waar staat God in jouw leven? Wie is Hij voor jou? Is Hij een alarmnummer, Die 
je inschakelt wanneer je Hem nodig hebt? Is Hij er alleen voor de “casual” 

zaken in jouw leven? Is Hij er alleen om te danken voor de mooie momenten? 
Wie is God voor jou? Past de naam Christen bij jou?  

Soms stel ik mijzelf deze vragen, en regelmatig shockeer ik mijzelf met mijn 
eigen antwoorden: want hoe vaak nemen wij ons prettige leventje maar voor 

lief, en bedenken we dat God wel eens invloed kan hebben wanneer het slecht 
gaat..? Hoe vaak vergeten we God te danken voor datgeen waar we om 

hebben gevraagd? Hoe vaak weerhouden wij onszelf ervan om Gods beloften 
niet op onszelf toe te passen? En toch, toch dragen wij de naam christen. Toch 
mogen wij nog leven, toch schenkt God ons genade tijd. Wat doen wij ermee? 

Wat doe jij ermee..? 
God is zoveel meer dan Iemand die alleen maar nodig is in de moeilijke 

momenten. God is zoveel groter dan wij onszelf voorlief houden. En waarom 
eigenlijk? Waarom geloven wij Zijn beloften niet? Waarom hebben wij 

bijvoorbeeld alleen al moeite met de belofte “Zoekt en gij zult vinden”? 

 
Ruimte voor notities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Wat voor plek heeft God in mijn leven? Geloof ik de 
beloften in Zijn Woord? Waarom wel/niet? 

  



Dag 30 
Hebreeën 11:1  

 
Geloof jij (in) God?: 

Wanneer mensen aan jou de vraag stellen of jij in God gelooft, zal het 
antwoord hoogstwaarschijnlijk ja zijn. De kans is namelijk groot dat jij, net als 
mij, het gezegend voorrecht hebt om in een christelijke omgeving opgegroeid 
te zijn. Maar in God geloven, kan niet zonder God te geloven. Wat ik hiermee 

bedoel te zeggen is: hoe ongelovig klinkt het voor de ander wanneer wij zeggen 
in God te geloven, maar toch heel veel moeite hebben met het geloven van Zijn 

beloften..? “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust 
geven...” één van de meest mooie beloftes in de Bijbel, we kennen ‘m allemaal. 

Maar geloven we het ook? Geloven God’s belofte aan diegenen die Hem 
aanroepen? Geloven God’s belofte wanneer Hij zegt dat datgene waaraan Hij 

begonnen is, Hij dat zal afmaken..? Geloven wij God? 
Stel dat je iemand spreekt die niet christelijk is, maar toch wel heel 

nieuwsgierig is naar het geloof. Diegene vraagt aan jou of je gelooft, jij 
antwoord met ja. Maar wat antwoord jij wanneer diegene vraagt “wat je 

precies geloofd?” Antwoord jij dan met een braaf statig antwoord, alsof je die 
letterlijk uit de Bijbel heb gehaald? Of mag je dan getuigen van jouw God 

waarin jij mag geloven? Jouw persoonlijke Redder en Zaligmaker? 
 

Ruimte voor notities: 
 
 
  



Vragen bij de overdenking: 
- Dit was voor mij herkenbaar: 

 
 
 
 
 
 

- Dit is iets wat ik voor mijzelf mee ga nemen: 
 
 
 
 
 
 
 

- Kan ik uitleggen waar ik in geloof? Kan ik uitleggen wie 
God voor mij is? 

 
 
 
 
 
 

- Nu je over al deze aspecten van de liefde hebt gelezen, 
wat zegt dit over jou? En wat zegt dit over God?  



Tips: 
Hoi allemaal, 
 
Ten eerste, wat super leuk dat jullie hebben besloten om gebruik te 
maken van dit Bijbelstudieplan voor de maand September. Ik hoop 
en bid dat dit voor jullie tot een zegen mag zijn, dat God op deze 
manier tot jullie zal spreken, en dat jullie zo een manier vinden om 
de Bijbel vol met aandacht te lezen. Hierbij een paar tips voor het 
doen van Bijbelstudies: 

- Zorg ervoor dat je een schriftje bij de hand hebt (misschien één 
speciaal voor de Bijbelstudies) waarin je het één en ander kan 
opschrijven; 

- Zorg voor een paar markeerschriften/highlighters waarmee je 
het één en ander kan markeren wat je aanspreekt; 

- Bijbel bij de hand is zeker belangrijk; 
- Zet bij de eerste Bijbelstudies niet te hoge doelen voor jezelf, 

hoe vaker, hoe beter J ; 
- Je kan kiezen om 1 van de 2 lay-outs te gebruiken, maar je kan 

er ook voor kiezen om ze beiden te gebruiken. Net wat je 
gemakkelijker vindt. Bijbelstudie volgens de SOAP-methode is 
net wat oppervlakkiger, en wat sneller klaar; 

- Begin en eindig de Bijbelstudie met gebed; wat is een 
Bijbelstudie zonder Gods zegen…? ; 

- Neem een vast moment van de dag om de Bijbelstudies te doen, 
op deze manier is het een deel van je dagelijkse bezigheden. 
 

Hebben jullie meer vragen? Of opmerkingen..? Stuur dan even een 
mailtje naar: info@mijngeloofsreis.com  
Een berichtje via mijn Instagram account @mijngeloofsreis is ook 
helemaal prima. 
Heel veel succes en zegen toegewenst tijdens het doen van deze 
Bijbelstudies! 
 
Lieve groet, 
Hanne-José Huisbrink 

@mijngeloofsreis 



 

Gebruikte literatuur 
 

- Bijbel; 
- Preek notities; 
- Het boek “This changes everything”. 
- De Staten Bijbel 

 

@mijngeloofsreis 


