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     Dag 1 
    Filippensen 4:6 
 
Wees niet bezorgd 
Wees in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
Is dit geen bijzonder mooi vers? Wees in geen ding bezorgd, dus geen 
zorgen. Maar wat moet ik dan met alle dingen waar ik de grip op 
dreig te verliezen, de zware/moeilijke momenten in mijn leven etc.? 
Met mijn begeertes, mijn zonden? Lees eens verder, wat staat daar… 
maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God. Er staat dus niet alleen wat je 
moet doen; namelijk alles bekend maken bij God, maar er staat ook 
hoe je het moet doen: door bidden en smeken, en met dankzegging. 
Er staat dus niet door een perfect gebed, waarin dit en dat naar voren 
moet komen. Nee, er staat alleen door bidden en smeken. Dus ben je 
in nood? Ga tot God, en stort jouw hart uit! Al denk jij misschien, wat 
moet God hier nou van maken… God kijkt naar jouw hart, Hij weet 
wat jij nodig hebt.  
Aan het einde van de tekst staat iets heel belangrijks met 
dankzegging. En dat is iets wat we snel dreigen te vergeten. 
Wanneer we dan zo ver zijn gekomen om ons hart volledig voor God 
uit te stortten, vergeten we toch heel vaak om God ook te danken. Te 
danken voor alles wat we al hebben ontvangen, en wat we keer op 
keer blijven ontvangen. Vergeet dat niet, want Hij is het zo waard.. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 2 
    Romeinen 12:2 
 
Wereldgelijkvormigheid 
Hoe moeilijk, maar oh zo waar. Wereldgelijkvormigheid is denk ik de 
makkelijkste manier voor “christenen” om te leven. Je gelooft, en je 
kan genieten van de dingen die de rest van de wereld doen. Maar de 
Bijbel waarschuwt hier toch echt tegen. Het is dus belangrijk om dit 
te vermijden. Waarom? Je kent vast de bekende uitspraak : je kunt 
niet God dienen en de Mammon. Nou, zo is het. Je kan niet God 
dienen, en tegelijk meegenieten met alles wat de wereld jou te 
bieden heeft. Hoe aantrekkelijk dat ook lijkt. God vraagt geen 50% 
van ons, ook geen 80%, zelfs geen 99,9%, nee, Hij vraagt ons om 
onszelf volledig aan Hem te geven. Om in alles voor Hem te zijn, en 
niet te denken “ach, deze week heb ik al een paar Bijbelstudies 
gedaan, ik heb goed gebeden, ach… wat maakt een avondje stappen 
o.i.d. dan uit, God weet van al het goede wat ik al heb gedaan.” Nee, 
zo kan het niet, het is of de volle 100% of niets… 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 3 
     Psalm 21 
 
Verwacht de hulp van God 
Makkelijker gezegd dan gedaan hè, wanneer dingen niet gaan zoals 
wij dat willen, is het af en toe lastig om op Gods hulp te vertrouwen. 
Wij denken altijd zelf ons eigen hachje wel te kunnen redden, we 
denken het zelf allemaal wel op te kunnen lossen… nou, verassing, 
dat gaat dus niet. Wij zijn niet sterker dan de duivel, dus ja, we 
moeten onze eigen (egoïstische) ik echt opzij gaan zetten, en 
vertrouwen op God. Want wanneer wij niet volledig op God 
vertrouwen, hoe kunnen wij dan oprecht in Hem geloven, en hoe kan 
God dan in ons werken? Zijn vertrouwen, en het verwachten van Zijn 
hulp is zo belangrijk. Ik wil jullie graag even wijzen op een prachtig 
gedeelte waarin heel mooi wordt beschreven hoe de Heere werkt 
door het geloof, wanneer je de tijd hebt, lees het dan, want het is zo 
de moeite waard en zo bemoedigend…! Het gaat hier om Hebreeën 
11. Lees dit hoofdstuk eens, en bedenk in combinatie met 
bovenstaand vers eens hoe belangrijk het geloof in God is. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 4 
    1 Korinthe 4:3-5 
 
Niet oordelen 
Lastig hè, oh zo herkenbaar. Ook ik ben heel snel geneigd om al een 
oordeel over iemand te hebben voordat ik diegene ooit gesproken 
heb. Wij mensen hebben graag onze mening al klaar staan over 
iemand. Maar God verlangt van ons dat dit dus niet het geval is. 
Lastig, want het gaat zo eenvoudig. Maar het gaat in dit gedeelte niet 
om het beoordelen van een ander, maar ook om het niet beoordelen 
van jezelf. Oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen 
zijn, Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis 
verborgen is… Dus totdat de wederkomst is, is aan ons de taak om 
niet te oordelen, niet over onszelf, niet over de buurman, niet over 
de leraar, niet over die collega, niet over je baas, niet over de 
predikant etc. over niemand niet, omdat het niet de bedoeling is dat 
wij ons boven anderen gaan plaatsen. Aan God is de taak om over 
ons allemaal te oordelen.  
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 5 
     Job 1:1 
 
Vroom, Godvrezend en wijkende van het kwaad 
Wauw, dat klinkt best wel heftig hè. Blijft er dan überhaupt een leven 
over als je dit moet navolgen (volgens Job 1:1)? En waarom moet dit 
zo. Waarom vroom zijn, Godvrezend zijn en wijkende van het kwaad. 
Dan kun je toch oprecht niet meer genieten van het leven? Jawel, 
want er is in dat Godvrezende leven zoveel aan genot. Eigenlijk wilde 
ik die zin er niet in zetten, want we hebben het allemaal al minstens 
100 keer gehoord, Als je voor God wil leven mag je alles, maar dan 
wil je alles niet meer. Ik wilde die zin er niet in zetten, omdat het 
ondertussen misschien al wel een clichéantwoord is, maar toch heb 
ik hem erbij gezet. Waarom? Omdat ik heb mogen ervaren dat het 
echt zo is, en dat zal jij ook snel genoeg ervaren. Wanneer jij voor 
God wil leven, als een oprecht christen, dan zal je gaan realiseren dat 
het genot niet uit de wereld is, maar dat je naar meer verlangt. Een 
blijvend genot, een oprecht vervullend genot. Een genot wat alleen 
uit Christus te halen is. Dat betekent niet dat de zonde niet meer 
trekt, jawel, misschien nog ergen dan ooit te voren. Maar dan weet je 
waar je tegen strijdt, maar ook waar je voor strijdt, namelijk voor 
datgene wat in de wereld niet te vinden is. 
Ruimte voor notities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mijngeloofsreis 



     Dag 6 
    Mattheüs 5:1-11 
 
De zaligsprekingen 
Dit is een gedeelte waar christenen keer op eer kracht uit 
mogen/kunnen halen. Waarom? Omdat dit eigenlijk een gedeelte vol 
bemoedigingen is. Herken jij (als bekeerd christen) je in 1 van deze 
situaties? Ervaar jij de moeilijkheden? Het onzekere, het niet 
geaccepteerd worden om jouw geloof, het snakken/dorsten naar 
Gods liefde etc. houdt vol! Er zal een tijd komen waarin dit allemaal 
voorbij zal zijn. Al deze moeilijkheden zullen meewerken ten goede. 
Wat is dat goede? “Het Koninkrijk beërven”. Dit betekend dus dat je 
deel uit zal mogen maken van het Koninkrijk van God. Er staan zoveel 
beloften voor hen die zich in dit gedeelte herkennen: deel mogen 
uitmaken van het Koninkrijk der hemelen, vertroost zullen worden, 
het aardrijk beërven, verzadigd worden, hun zal barmhartigheid 
geschieden, God zullen zien, Gods kinderen genaamd mogen worden, 
opnieuw de belofte want hunner is het Koninkrijk der hemelen…. Zij 
die Gods kinderen genaamd mogen worden, staat zoveel beters te 
wachten dan alles wat ze hier op aarde moeten doorstaan… Zij zullen 
zalig zijn. Is dat geen wonder? 
 
Ruimte voor notities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mijngeloofsreis 



     Dag 7 
    Mattheüs 5:12 
 
Verblijden/verheugen 
Niet alleen de verzen 1-11 zijn vaak als grote troost voor de 
christenen, nee ook vers 12. In vers 12 worden we eraan herinnerd 
dat wij niet alleen zijn. Wij zijn niet de enige christenen die dit 
meemaken. Er zijn velen voor jou en mij geweest, christenen die 
misschien nog wel zwaardere dingen hebben moeten doorstaan. 
Maar 1 ding staat vast: Verblijdt en verheugd u: want uw loon is groot 
in de hemelen. Dus, in dit alles; houdt vol! Wees verheugd en verblijd, 
want er wacht ons een veel grotere beloning. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 8 
    Mattheüs 5:13 
Het zout der aarde 
Gij zijt het zout der aarde. Wat wordt hiermee bedoeld? De bedoeling 
van zout is om smakeloos eten smaak te geven. Vaak is een snufje 
zout al genoeg. Dit is dus ook de bedoeling van christenen in de 
wereld. Mensen die niets met het geloof te maken (willen) hebben, 
vinden het geloof iets smakeloos. Iets waar zij het genot niet van in 
kunnen zien. En nu vraagt God dus van ons om het geloof eigenlijk 
“aantrekkelijk” te maken. Wat dat dus betekend; is het Evangelie 
verspreiden, het goede nieuws zijn in alle moeilijkheden. 
Daarnaast heeft het zout ook een andere kant. Wanneer je zout op 
een open wond strooit, doet dit ongelofelijk veel pijn. Ook dat heeft 
hierin een betekenis. Wanneer er mensen (on)bewust tegen Gods 
geboden ingaan, is het aan ons als christenen de taak om hier iets 
van te zeggen. En ja, dat zal bijten, maar het is ter genezing van de 
mens. Dus wanneer we weten dat er iemand is die zoekende is, maar 
toch niet helemaal weet wat hij/zij wil, is het aan jou en mij als 
christen, de taak om hem/haar hierop te wijzen. 
Ruimte voor notities 
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     Dag 9 
    Mattheüs 5:14-17 
 
Het licht der wereld 
Gij zijt het licht der wereld. En dan hebben we het niet over een klein 
kaarsje onder een overkapping. Nee, in vers 14 staat het voorbeeld 
van een stad liggende boven op de berg. Door al die lichtjes kan die 
staat niet verborgen zijn. Hiermee wordt dus bedoeld dat we moeten 
schijnen zodat iedereen het ziet. Wat moeten we dan laten schijnen, 
onze goede daden? Nee, niet de daden van onszelf als mens, maar de 
daden die God door ons werkt. Die daden, en die liefde moeten wij 
vanaf Hem laten weerspiegelen. Als Zijn liefde op ons (op jou) schijnt, 
is het aan ons om die liefde in onze daden te laten weerspiegelen. En 
wel zo dat het zichtbaar is voor de ander. 
Ruimte voor notities 
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     Dag 10 
    Kolossenzen 2: 6-7 
 
Wandelen in Hem 
Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt 
alzo in Hem; 
In het vers daarna wordt beschreven hoe dit is.  
Geworteld en gebouwd in Hem. Dus alles wat je doen is afkomstig uit 
Hem. Jouw hele mag dan geworteld zijn in Jezus Christus, Hij is niet 
alleen jouw Schepper, maar ook de Bron van jouw (manier van) 
leven. 
Overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging, dit alles met 
dankzegging. Dus niet alleen is Christus centraal in jouw leven, en is 
Hij de Bron van alles. Maar ook heeft jouw dankzegging tot Hem een 
belangrijke plaats in jouw leven. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 11 
    Titus 2:11-13 
 
Verwachten 
Terwijl we als christen hier door 2019 gaan, is er 1 ding wat we 
(volgens deze verzen) moeten blijven doen. Het verwachten van de 
zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onze Zaligmaker Jezus Christus. God is de zaligmakende genade, die 
aan alle mensen is verschenen. En Hij zal weer verschijnen. Ook al is 
ons leven soms vol met tegenslagen, en weten we niet wat we 
moeten, is er 1 ding dat vast staat. We moeten God blijven 
verwachten. We moeten voorbereid zijn, we moeten klaar zijn voor 
Zijn wederkomst. Een uitzien naar die dag, elke dag weer. 
Ruimte voor notities 
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     Dag 12 
    Hebreëen 11:1 
 
Vertrouwen 
 
Wat is nou het geloof? Het geloof nu is een vaste grond, der dingen 
die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 
Dat is in het kort de samenvatting van het geloof, er staat dus niet 
dat jou geloof makkelijk is, of dat je een groot geloof moet hebben. 
Nee, er staat dat het geloof een vaste grond is van de dingen die je 
hoopt. Dus dat het geloof iets in waarop je jouw hoop mag stellen. 
De zekerheid dat je mag geloven, daar mag je je hoop opstellen, en 
daar mag je op vertrouwen. Het geloof is dus niet iets tastbaars, het 
geloof is het constant vertrouwen en verwachten. Vertrouwen dat 
het waar is, en verwachtend uitzien naar het moment dat jouw Heere 
terug mag komen. Betekend dit dat je altijd zo’n groot geloof moet 
hebben vol van zekerheid en vol van bevestiging. Nee, een geloof zo 
klein als een mosterdzaadje is al groot genoeg. God kijkt niet naar de 
grootte van jouw geloof, Hij kijkt naar de oprechtheid van jouw 
geloof. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 13 
     2 Petrus 2:5 
 
Het geloof 
“Die in de Zoon van God gelooft die heeft het eeuwige leven.” Het 
leven van het geloof heeft ontwikkeling nodig, het moet groeien. Het 
gaat erom dat we volwassen worden in het geloof. En in dat groeien 
is er ijver/inzet nodig. Het geloof is hetgeen waar het allemaal om 
draait: “Een geloof door de rechtvaardigheid van onze God en Heere 
Jezus  Christus”. Een dierbaar geloof, iets moois en kwetsbaars, 
gekregen van de Heere.  
Geloven is een heel groot goed, het is altijd een kwestie van “Ik 
verwonder mij”. God schenkt, en ik verwonder mij daar keer op keer 
over.  En dat dierbare geloof moeten we ontwikkelen. Meer van dat 
dierbare geloofd zorgt voor een gezegend leven.  
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 14 
     2 Petrus 2:5 
 
De deugd 
De deugd, ook wel een koninklijk leven. Wat betekend dit? Een 
koninklijk leven betekend een waardig leven, een leven leiden dat 
hoog staand is. Hiermee bedoel ik niet dat je een leven vol met 
rijkdom en welzijn moet hebben, dat jij jezelf boven de ander moet 
stellen, en beschouwen als “de beste”. Nee, hiermee bedoel ik dat jij 
in jouw daden laat zien dat je gelooft. Een leven vol met God, een 
lieven waarin je mag laten zien dat je van Hem mag zijn. Het beeld 
van Hem mogen dragen. Dan is jouw leven niet gekenmerkt door de 
slechte dingen die jij doet/die jou overkomen, maar dan is het 
gekenmerkt door de liefde van God, van jouw Vader. Een leven 
waarin je het kind van Hem zijn, mag uitdragen. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 15 
     2 Petrus 2:5 
 
De kennis 
Bij de deugd is ook de kennis: en kennis verkrijg je maar door één 
manier, door omgang. Zie het als een relatie, wanneer je een relatie 
hebt, of bijna hebt, dan weer je elkaar steeds beter leren kennen. Je 
wil steeds meer tijd bij elkaar doorbrengen. Je wil de anderen leren 
kennen, wie is de ander en wat vraagt hij/zij van mij. Een relatie is 
niet alleen maar over liefde, maar het gaat ook over het trouw zijn 
naar elkaar toe. Doordat je elkaar leert kennen, wil je elkaars 
vertrouwen niet beschamen, en je wilt het geluk voor elkaar zoeken. 
Dit is het zelfde als in het geloofsleven, daarin is de kennis zo 
belangrijk. Weet wie Jezus is, ken jouw geloof, weet wat Jezus van 
jou verwacht, maar weet ook dat je deze dingen alleen in 
afhankelijkheid van Hem kunt bereiken. Weet dat Jezus jou het geluk 
schenkt, en dat Hij wil dat jij het echte geluk bereikt. 
Ruimte voor notities 
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     Dag 16 
     2 Petrus 2:6 
 
De matigheid 
Het woord zegt al waar het om gaat, alles met mate. Laat jezelf niet 
door jouw begeertes beheerst worden. Je moet dus beschikken over 
zelfbeheersing. Weet welke dingen jou in de juiste mate bij God 
houden, maar weet ook welke dingen jou bij God vandaan houden.  
Wees jezelf bewust van de manier waarop je jouw tijd indeelt. Wees 
bewust van jouw zwaktes, van jouw begeertes, en leg ze open in 
jouw gebed voor God, ondanks dat God ervan af weet. Een 
spreekster zei onlangs: Wanneer jij jouw zwaktes open aan God 
verteld, ontneemt dit bij de duivel de macht om jou hierin te laten 
falen. En zo is het echt, wanneer jij open bent over jouw zwaktes, 
over jouw verkeerde manier van tijdsindeling etc. niet alleen naar 
God, maar ook naar anderen, dan ontneemt dit bij de duivel de 
macht om jou hierop aan te vallen. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 17 
     2 Petrus 2:6 
 
De lijdzaamheid 
De lijdzaamheid, hiermee wordt niet bedoeld: kom maar op met dat 
lijden, ik zie wel wat er gebeurd, nee. Het gaat hier om de 
verdraagzaamheid van alles in afhankelijkheid van God. Het gaat hier 
om beproevingen, iets wat van God komt, het doorstaan van 
beproevingen door het gebed. De verzoekingen daarentegen komen 
van de duivel, dus wanneer het gaat over lijdzaamheid gaat het om 
het weerstaan van de verzoekingen, en het doorstaan van de 
beproevingen. En dit alles in afhankelijkheid van God. En dan mag het 
in de eerste instantie misschien wel onmogelijk lijken om ergens 
doorheen te komen, maar dan mag je toch weten dat God met jou is. 
En met God aan jouw zijde, is er niets wat jou tegen kan houden. Dan 
mag je blijven hopen, dan mag je blijven verdragen, omdat Hij jou 
daar de kracht voor geeft. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 18 
     2 Petrus 2:6 
 
De godzaligheid 
Wat wordt er bedoeld met godzaligheid.. De godzaligheid is een 
belangrijk punt als het gaat om een leven met God. Maar wat houdt 
dit nou precies in? Met godzaligheid wordt in het algemeen bedoeld, 
het liefhebben van de Heere. En dit is niet alleen maar zeggen “ja, ik 
heb God lief, dus ik ben een kind van Hem”, nee dit gaat verder dan 
dat. Het betekend Hem vrezen: eerbied voor Hem hebben – in alles 
rekening houden met God (denk aan het voorbeeld van Henoch, “en 
hij wandelde met God). Betrek Hem in alles wat je doet, in al je 
beslissingen die je wel/niet gaat, alle problemen, in alles… het is 
eigenlijk een soort kinderlijke manier van omgang. Kijk eens naar een 
kind, in hoeveel dingen is een kind van 3-4 jaar wel niet afhankelijk 
van een ouder? In alles, en zo is dat ook bij ons. Wij zijn in alles 
afhankelijk van God (al is het maar om het vragen van 
verduidelijking), in alles zijn wij afhankelijk van Hem. Vaak denken we 
dat dit wel meevalt, maar dit is echt niet zo. Voordat je de 
Bijbelstudie begint, wil ik dit even aan je vragen: bedenk even voor 2 
minuten wat God allemaal wel niet voor ons doet, bedenk dat we 
nog niet eens onze vinger kunnen optillen zonder dat hij het wil, laat 
staan zelfstandig ademhalen… Bedenk wat een ontzagwekkend groot 
God Hij is.. 
    
 
Ruimte voor notities 
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Dag 19 
     2 Petrus 2:7 
 
De broederlijke liefde 
De broederlijke liefde, hiermee wordt dit bedoeld: er voor elkaar zijn, 
de ander zien. Weet van elkaar af, heb aandacht voor de ander. En 
niet alleen in de aardse dingen, want ja, het is belangrijk dat je 
interesse toont in een ander, maar stel eens een keer de vraag: “Wie 
is Jezus voor jou?”  Laat eens merken dat het je bij de ander niet 
alleen om het menselijke welzijn gaat, maar juist ook om het 
geestelijke welzijn. Hoe gaat het met de ander en zijn geloof, hoe kan 
ik hem/haar hierin tot steun zijn.. etc. Hoe vaak zijn wij geneigd om 
na de standaard vragen het gesprek af te ronden, of juist naar onszelf 
te sturen. Doe dat eens een keer niet, luister naar de ander, wees 
oprecht geïnteresseerd, vraag naar het welzijn van de ander, “Hoe 
gaat het echt met jou?” En ja, ik begrijp dat je niet altijd met die 
vraag aan kunt komen, maar laat merken aan de ander dat je oprecht 
belangstelling in hem/haar toont. Dat het om meer gaat dan alle 
standaard zaken. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 20 
    2 Petrus 2:7 
 
De liefde jegens allen 
Dit is een andere liefde dan de broederlijke liefde, beiden zijn 
onafscheidelijk van elkaar. Maar hierbij gaat het om de échte 
liefde, de liefde zonder grenzen. De liefde vanuit de 3 
bekende woorden, geloof-hoop-liefde. De liefde die blijvend 
is, de liefde waarin je de ander meeneemt in het gebed tot 
God. De liefde waarin je grenzeloos wil delen van de grote 
Liefde. Het gaat hier niet om het “er voor elkaar zijn”, maar 
het gaat hier om Gods liefde naar alle andere mensen toe. 
Niet alleen naar diegenen die om jouw heen staan, maar ook 
naar die buren die eigenlijk gewoon super vervelend zijn, en 
waar je geen hoogte van kunt krijgen. En naar die 
collega/klasgenoot waar je eigenlijk totaal niks mee hebt. 
Begrijp je wat ik bedoel? Als christen is het aan jou de taak 
om naast de broederlijke liefde ook Gods liefde naar anderen 
uit te stralen. 
   
Ruimte voor notities 
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Dag 21 
    2 Petrus 2:5-8 
 
De vruchtbaarheid en de volgorde van deze dingen 
Wanneer je bezig bent met al deze dingen, dan mag je bezig zijn met 
een vruchtbaar leven in de kennis van de Heere Jezus Christus. Een 
leven waarin je keer op keer geconfronteerd zal worden met je eigen 
zonden, maar ook keer op keer mag realiseren wat voor rijkdom en 
genade dit eigenlijk wel niet is.  
Ook de volgorde hierin is onmisbaar, vanuit het één vloeit het andere 
voort, maar het komt allemaal vanuit het geloof. Zonder het geloof 
zijn geen van deze dingen mogelijk. Dit zijn dingen die mogen wijzen 
op het leven van een waar christen. God is de Eerste, Hij overtuigd en 
geeft de zekerheid. Wanneer een waar gelovige een leven mag 
hebben waarin dit uitvloeit, mag je zien dit is de garantie dat God in 
mij werkt. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 22 
    2 Petrus 2: 10-11 
 
De beloftes 
In deze 2 verzen staan 2 prachtige beloftes voor een leven m.b.t. het 
volgen van de hiervoor genoemde dingen.  

- Want dat doende zult gij nimmermeer struikelen: Dus wanneer 
je deze dingen mag volgen en de Christelijke roeping oprecht 
mag ervaren, dan zal je niet struikelen, want dan zal God met 
jou zijn. Hij zal je vasthouden, Hij zal je niet uit het oog 
verliezen. Hij zal je niet laten gaan, en Hij zal altijd bij je zijn. 

- Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het 
eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus 
Christus. Rijkelijk in mogen gaan. We kennen allemaal het 
voorbeeld van de brede en de smalle weg, nou als jij de 
Christelijke roeping mag ervaren, dan is er geen smalle weg. 
Dan is de deur wijd, geopend door de Vorst, en de weg is breed. 

Ruimte voor notities 
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     Dag 23 
    1 Timeotheüs 1: 18-19 
 
De goede strijd strijden 
Paulus wekt ons op om de goede strijd te strijden, de strijd 
van het geloof. Hoe we die goede strijd strijden? Houdende 
het geloof; dus terwijl we strijden, is het belangrijk dat we 
ons geloof behouden. Leven als een christen in deze wereld is 
een strijd, en om die strijd te kunnen strijden moeten we ons 
geloof blijven behouden. En een goed geweten; het is 
belangrijk dat jij met een goed geweten als een christen “de 
strijd aan gaat”. Vaak azen mensen op de fouten bij anderen, 
wees daarop voorbereid. Wanneer dit niet gebeurd, dan 
zullen daar gevolgen van zijn, namelijk hetwelk (het geloof en 
het goede geweten) sommigen verstoten hebbende, van het 
geloof schipbreuk geleden hebben. Wanneer jij als christen in 
de strijd jouw geloof en jouw goede weten verliest, dan kan 
die strijd niet gewonnen worden. Blijf dus bidden tot God om 
het behoud van deze 2 zaken. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 24 
    Efeze 6:10-13 
 
De wapenrusting 
Het Evangelie is realistisch, het is niet neem Jezus aan en dan komt 
alles terecht. Neem Jezus aan, en je hebt dankzij je vriend geen 
problemen meer. Nee, integendeel, Gods Woord waarschuwt ons 
juist om de prijs die wij hiervoor moeten betalen te overdenken. 
Jezus zegt dus dat je goed moet bedenken wat het inhoudt als je 
achter Hem aankomt. Christenen kunnen overwinnen, omdat 
Christus Overwinnaar is. Het betekent echter wel strijd. En Paulus 
geeft hierin 3 bevelen tot de geestelijke strijd: wees krachtig (vers 
10)- trek de volle wapenrusting aan (vers 11) – neem de wapens ter 
hand (vers 13). Deze 3 bevelen horen bij elkaar, en wij moeten ze alle 
3 volgen. En let op de volgorde: weest krachtig in de Heere , dit gaat 
aan alles vooraf. En pas daarna roept hij trekt aan de gehele 
wapenrusting van God, dus Paulus geeft aan dat het krachtig zijn in 
God alleen niet genoeg is, we moeten het dan niet laten voor wat het 
is. Nee, hij spoort ons aan om de goede strijd te strijden. Trek de volle 
wapenrusting aan. Waarom? Wij zijn zwak, en we moeten krachtig 
worden, we moeten de hele wapenrusting aandoen. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 25 
    Efeze 6:14 
 
De gordel der waarheid 
Deze wordt als eerste genoemd. Met een gordel hield een soldaat 
van die tijd zijn lange kleren omhoog, want anders kon hij daarover 
struikelen en het belemmerde hem enorm tijdens het strijden. Bij de 
gordel van de waarheid wordt Gods Woord bedoeld, zijn 
geopenbaarde waarheid. Als je deze waarheid verstaat stelt dat je in 
staat om te handelen. Als je deze gordel niet omdat dan wordt je 
door de satan gemakkelijk verleid, al voordat je in de strijd bent 
aangekomen. Hij trekt je dan naar een oppervlakkige godsdienst of 
een wettische dienstbaarheid waardoor je het oog verliest op Gods 
genade. Dit kan de satan heel sluw brengen door kleine 
verdraaiingen van Gods Woord. De oplossing hiertegen is deze gordel 
welke je verkrijgt door het goed kennen van de leer van de Bijbel. 
Wanneer je de gorde afdoet, trap je op je eigen kleren en duikel je 
tegen de grond. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 26 
    Efeze 6:14 
 
Het borstwapen van de gerechtigheid 
Hiermee wordt Gods gerechtigheid bedoelt. Dit is de gerechtigheid 
die door God uit genade om Christus wil aan ons wordt toegerekend. 
Deze gerechtigheid wordt langs de volmaakte liniaal van de wet 
gemeten, en daarom kunnen wij die niet zelf volbrengen en is het 
offer van Christus noodzakelijk. Ons behoud staat of valt namelijk 
met de gerechtigheid die ons toegerekend wordt, Gods genade.  
Het borstwapen zelf beschermt onze voorkant met alle belangrijke 
organen. Deze organen worden in het oosten gezien als de plaatsen 
van de emoties en van de genegenheden. En deze spelen ook een 
grote rol in het geestelijk leven. Als we dit borstwapen links laten 
liggen dan bespeelt de duivel onze gevoelens zo, dat we niet meer in 
Gods toerekende gerechtigheid geloven. De duivel drijft altijd naar 
uitersten. Je komt terecht in twijfel en duisternis. Vooral als een kind 
van God in zonden valt dan zijn de aanvallen van de duivel gericht op 
je gevoelens. Maar met het borstwapen van de gerechtigheid aan, 
kun je tegen de duivel zeggen: ja, ik heb gezondigd en ja, God is 
rechtvaardig als Hij mij verloren laat gaat, maar ik ben Zijn kind en 
daarom zijn mijn zonden in Christus vergeven. God heeft in Zijn 
Woord tegen ons gezegd dat hij os niet zal verlaten en God kan 
Zichzelf niet verloochenen. Daarom trekt aan het borstwapen van de 
gerechtigheid Gods. 
 
Ruimte voor notities 
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     Dag 27 
    Efeze 6:15 
 
De schoenen van de bereidheid van het Evangelie van de 
vrede 
Als 3e worden de schoenen van de bereidheid van het Evangelie van 
de vrede aangereikt. Een Romeinse soldaat had sandalen nodig om 
zich sneller te kunnen verplaatsen, beter grip te hebben op de grond 
en om zijn voeten te beschermen tegen de punten die de vijand in de 
grond stak om zo de tegenstanders uit te schakelen. De schoenen van 
de bereidheid van het Evangelie van de vrede staan voor: het weten 
waar je voor staat. Het is de hartelijke keuze en de bereidheid om 
niet alleen de voorrechten van het Evangelie te begeren maar ook de 
verantwoordelijkheden en moeiten ervan te aanvaarden. Jij moet de 
keuze maken zonder spijt, om je alleen aan Gods Evangelie te 
houden. Dit houdt in dat je geen compromissen sluit over de inhoud 
van het Evangelie, want dan loop je op blote voeten en glijd je 
gemakkelijk uit. Met deze schoenen kun je sneller inspelen op de 
veranderde tactieken van de duivel. De duivel voert geen 
loopgravenoorlog meer, hij is voortdurende in de aanval en komt via 
de tv, het internet etc. je kamer binnen. Paulus noemt het de 
schoenen van het evangelie van de vrede. Het Evangelie van God 
waarin je geen compromissen sluit zorgt voor een vrede die alle 
verstand te boven gaat. Als je weet dat voor degenen die God 
hartelijk liefhebben alle dingen meewerken ten goeden, dan hoef jij 
je niet meer bezorgt te maken. Trekt dus aan de schoenen van het 
Evangelie van de vrede. 
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Ruimte voor notities 
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     Dag 28 
    Efeze 6:16 
 
Het schild van het geloof 
Als 4e wordt het schild van het geloof genoemd. Achter een Romeins 
schild kon je helemaal wegschuilen. Bovendien was het schild tijdens 
de oorlog bekleedt met natte huiden en zo kon je de vurige pijlen van 
de tegenstander uitblussen voordat deze schade aan konden richten. 
De duivel heeft geen moraal en is de enige die vurige pijlen afschiet. 
Christenen mogen en willen dit niet doen. De vurige pijlen beelden 
een hatelijke opmerking of gemene behandeling van bijvoorbeeld 
een collega uit. Ook hitst de duivel soms door een paar mensen een 
hele menigte op. Kijk maar aan de Heere Jezus aan het kruis, hoeveel 
vurige pijlen werden er niet op Hem afgeschoten! Deze aanvallen zijn 
alleen door het geloof te doorstaan. Je doorziet door het geloof waar 
de duivel mee bezig is en je omhelst wat van de Heere is en wat Hij 
belooft. Het schild van het geloof houdt in dat je Gods Woord 
praktisch toepast in de situatie waarin de boze je probeert te 
verwonden. Je geloof neemt toe in sterkte naarmate je God meer en 
meer leert kennen in Zijn zijn, Zijn kunnen en Zijn beloven. Kortom; 
met dit schild schuil je achter het Woord van God die niet liegen kan 
in eeuwigheid. Achter dit schild verliezen de brandende woorden van 
de leugenaar van de beginne hun kracht. Dit zorgt ervoor dat je in de 
gemeenste aanvallen blijft geloven en in die weg ook gaat ervaren 
dat Gods genade echt genoeg is, en dat Zijn kracht in jouw zwakheid 
tot heerlijke openbaring komt. Je mag Gods beloften als schild 
gebruiken en als je dit niet doet dan ga je twijfelen aan Gods kunnen 
en zit je ineens verstrikt in de netten van de zonde. Daarom, zoek de 
Bijbel door naar Gods beloften. 
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Ruimte voor notities 
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     Dag 29 
    Efeze 6:17 
 
De helm van de zaligheid 
Vervolgens wordt de helm van de zaligheid genoemd. De helm van 
een Romeinse soldaat zat helemaal rondom het hoofd en zo is het 
hoofd aan alle kanten beschermd. De hem van de zaligheid biedt dus 
bescherming aan je hoofd, hierin bevinden zich je gedachten. In de 
Bijbel staat de helm van de zaligheid, vanuit het Grieks kun je dit ook 
vertalen met de helm van de verlossende God. God gebruikt deze 
helm om Zijn kind tot de verlossing te brengen, het ontvangen van de 
volkomen zaligheid bij heerlijk making aan het einde van ons leven of 
bij de wederkomst. Dit houdt 2 dingen in: aan de ene kant kan 
gezegd worden dan wie in Christus Jezus is, nu al verlost is. Maar aan 
de andere kant ben je nog niet aangekomen in de hemel, en hiervan 
maakt de duivel gebruik. Hij probeert je gedachten zo te sturen dat je 
er moedeloos, opstandig of twijfelmoedig van wordt in de strijd. De 
duivel probeert je in te geven dat alle strijd tevergeefs is. Daarom is 
deze helm belangrijk, hij beschermt je tegen deze gedachten. De 
helm is de hoop op  de zaligheid en deze hoop is een vrucht van het 
geloof. De hoop is het blijde verwachten van wat wij geloven. Hopen 
houdt in dat je tot je door laat dringen wat het betekend dat jij in 
Christus deel hebt gekregen aan de vergeving van de zonden en het 
eeuwige leven. Deze hoop maakt in de beproeving blij en biedt steun. 
Dit is de hoop waarmee jij beschermt mag worden. De hoop doet de 
werkelijkheid zien die niet gezien wordt. De hoop plaatst alles weer 
in het juiste perspectief. De hoop doet je op Christus zien en geeft je 
uithoudingsvermogen, de hoop richt je op het eeuwige leven en de 
drie-enige God zal je hoop vervullen. Je bent onderweg naar het 
eeuwige leven bij God. De Heere heeft je de helm van de zaligheid 
gegeven opdat jij er nu al iets van genieten zult en door dit 
vooruitzicht vertroost, verblijd en gesterkt zult worden. 
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Ruimte voor notities 
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     Dag 30 
    Efeze 6:17 
Het zwaard van de geest 
Als laatste onderdeel wordt het zwaard van de Geest, dat is Gods 
Woord genoemd. Een zwaard bied je de mogelijkheid om je te 
verdedigen maar ook om de vijand te verwonden. Paulus geeft aan 
dat het hier om een kort zwaard gaat, dat gebruikt wordt bij een 
gevecht van man tot man. Het is dus een persoonlijk gevecht. Het 
zwaard van de Geest is het Woord van God omdat de Heilige Geest 
de Bijbel geïnspireerd heeft. Maar ook bewerkt de Heilige Geest in 
het hart van de gelovigen de zekerheid dat de Bijbel het Woord van 
God is en dus ook de waarheid. Bovendien zorgt de Heilige Geest er 
ook voor dat je verstand verlicht wordt zodat je het Woord van God 
ook werkelijk gaat begrijpen. Het gaat hierbij om het na spreken en 
het persoonlijk gebruiken van het Woord van God. Met het zwaard 
van de Geest kan je de duivel van je jagen en hem verwonden. Het is 
wel van belang dat je dit zwaard niet in eigen kracht gebruikt maar 
dat je dit wapen in Christus ter hand neem.t jouw zwaard kan ook bot 
worden, en om het zwaard scherp te houden is het van belang dat je 
zeker weet dat de hele Bijbel van Genesis 1 t/m Openbaringen 22 de 
waarheid is. Ook is voor een scherp zwaard een goede Bijbelvertaling 
van groot belang, omdat de satan elke kleine verdraaiing aangrijpt 
om je ten val te brengen. Om dit zwaard van de Geest te kunnen 
hanteren is gedetailleerde kennis van de Bijbel noodzakelijk zodat je 
deze kennis in de juiste situatie kunt toepassen. De Heere wil dat wij 
Zijn Woord na spreken omdat dat een vlijmscherp zwaard is. De 
duivel weet bij het gebruik van dit zwaard ook dat je gelijk hebt, want 
hij begint direct over wat anders. Tegelijk wordt je eigen ziel door het 
afslaan van de aanvallen bevestigd en versterkt. Dan weet je namelijk 
weer dat je niet anders kunt omdat dit het Woord van God is. Neem 
het Woord van God dan aan en neem het ter hand om alleen daarvan 
je zekerheid en veiligheid te verwachten. 
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Ruimte voor notities 
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     Dag 31 
    Efeze 6:18-20 
 
Bidden, waken en smeken, en spreken met vrijmoedigheid 
In deze verzen komt naar voren dat we deze strijd biddend moeten 
aangaan. Het gebed is geen onderdeel van de wapenuitrusting maar 
het is wel heel belangrijk. De wapenuitrusting kan namelijk alleen tot 
zegen zijn in de gemeenschap met de Heere, en deze gemeenschap 
wordt onderhouden door het gebed. Het gebed is een geheim dat al 
het eerdergenoemde draagt en doortrekt. Bovendien belijden we in 
het gebed onze zwakheden en dan gaan we zoeken naar de 
schuilplaats van Gods kracht. Het gebed bepaald dus de waarde van 
de wapenuitrusting en hierdoor ben je in zwakheid machtig in de 
Heere. Paulus geeft ook aan dat het in het gebed niet alleen om jouw 
noden en zwakheden gaat. Hij roept ook op om voorbede te doen 
voor alle heiligen. Door de voorbede leer je inzien dat anderen op 
veel moeilijkere plaatsen gesteld zijn, en je krijgt er zicht op dat dit 
niet jouw eigen strijd is, maar Gods strijd waarvan de uitkomst al vast 
staat. Samen met alle heiligen sta je in de strijd. Door voor elkaar te 
bidden wordt de onderlinge band sterker waardoor je sterker in de 
strijd komt te staan. Als laatste geeft Paulus ook nog aan dat je aan 
anderen mag vragen om voor jou te bidden, hij doet dit zelf ook. 
Maar Paulus bidt wel vanuit zijn roeping om een getrouw soldaat te 
zijn en om het Evangelie door te mogen geven. Je mag je ervan 
bewust zijn dat je met een oprecht gebed ook arbeid in het Koninkrijk 
van God. 
Hierom wordt er dus tegen je gezegd: Welkom in de strijd! Als je op 
Christus ziet en de wapenuitrusting van God aanneemt en aantrekt, 
dan mag je meer dan overwinnaar zijn door Hem die ons heeft 
liefgehad. 
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Ruimte voor notities 
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Tips: 
Hoi allemaal, 
 
Ten eerste, wat super leuk dat jullie hebben besloten om gebruik te 
maken van dit Bijbelstudieplan voor de maand Februari. 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 (die niet 
doordrukken) 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. 

- Zorg ervoor dat je een aparte plek/ruimte hebt waar je de 
Bijbelstudies doet. Zodat het een plek is gericht op het bezig zijn 
met de Bijbel, een plek zonder afleiding. 
 

Het is natuurlijk niet verplicht om deze tips te volgen, of om de lay-
outs te gebruiken tijdens het doen van de Bijbelstudies, maar dit zijn 
dingen waarbij ik zelf heb ervaren dat het goed werkt. 
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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! 
 
Groetjes, 
Hanne-José  
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