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VOORWOORD 

 
Geliefde lezer(es), 
 
De Bijbel zegt in Mattheüs 4:4: “Maar Jezus antwoordde: “In 
de heilige boeken staat: “Alleen van brood kan een mens niet 
leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.” (Bijbel in 
Gewone Taal). Ja, ieder mens heeft elke dag het Woord van de 
Levende God nodig. De Bijbel is hét geestelijk voedsel dat ie-
dere dag nodig is om te leven zoals de Here God dat wil. Daar-
om is het belangrijk om iedere dag de Bijbel te lezen. Naast het 
lezen in de Bijbel kun je ter opbouw van je geloof een ander 
boek lezen, zoals dit dagboek. De Bijbel zegt in Efeziërs 4:11-
13: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel 
evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten 
tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, tot-
dat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de 
Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van 
de wasdom der volheid van Christus.” (NBG1951). Toerusting 
van christenen kan op allerlei manieren. Dat kan zijn via bij-
eenkomsten maar bijvoorbeeld ook via boeken. In dit boek 
staan voor elke dag een overdenking, column of korte les. Een 
boek dat elk jaar opnieuw gebruikt kan worden. 
Dit boek is geloofsopbouwend, vertroostend, bemoedigend, 
inspirerend, dynamisch en profetisch. Naast overdenkingen 
staat er bij elke dag een Bijbeltekst die je ter bemoediging in de 
Bijbel kunt lezen. 
Tenzij anders is aangegeven is gebruik gemaakt van de verta-
ling: NBG 1951. 
 
Ik wens je Gods zegen in de Naam van de Here Jezus. 

Evangelist Sieberen Voordewind 
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1 JANUARI 

HET NIEUWE JAAR 
 
Wat het nieuwe jaar ook zal brengen, als volgeling van Jezus 
Christus mag je in geloof weten dat Hij bij je is. De Here Jezus 
heeft immers Zelf gezegd in Mattheüs 28:20: "En zie, Ik ben 
met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Hij is alle 
dagen met je. Hij is met je op de dagen dat het goed met je gaat 
en Hij is met je op de dagen dat het tegen zit. En omdat Hij met 
je is zal Hij ook voor jou zorgen en hoef je niet bezorgd te zijn. 
De Heiland heeft immers gezegd in Mattheüs hoofdstuk 6:31 
en 33: "Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij 
eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons 
kleden? Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 
en dit alles zal u bovendien geschonken worden." Ja, wees een 
positieve geloofsdenker en verspil geen tijd aan bezorgdheid 
maar zoekt eerst de dingen die van de Here God zijn, en weet 
dat de Here Jezus niet alleen met je is maar ook voor jou zorgt, 
via Zijn weg. Richt je in geloof op de toekomst en kijk niet te-
rug naar al het negatieve uit het verleden. De Bijbel zegt niet 
voor niets in Filippenzen 3:14 in de NBG vertaling van 1951: 
"Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en 
mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt..." Ja, laat het ver-
leden los en richt je vol enthousiasme en positief geloof op de 
toekomst, want als christen is JEZUS MET JOU. En als je nog 
geen christen bent: geloof in Jezus Christus, vraag Hem om 
vergeving van al je zonden, laat Hem toe in je hart/ leven en 
volg Hem. 
 

 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 41:10 



 

2 JANUARI 

NIEUW JAAR EN KEUZES MAKEN 
 
Het nieuwe jaar ligt voor ons, waarin ieder gezond mens uit 
vrije wil, iedere dag keuzes kan en moet maken. En elke keuze 
heeft een consequentie. Zo kun je kiezen om wel of niet de re-
kening van de elektriciteit te betalen. Betaal je die wel dan heb 
je stroom maar betaal je die niet, dan kun je bijvoorbeeld geen 
televisie meer kijken en moet je een kaars aansteken in plaats 
van op een lichtknopje drukken. En elke dag maakt de mens 
ook bewust of onbewust de keuze om wel of niet positief te 
denken en te spreken. Positieve gedachten zijn: vrede, rust, 
blijdschap, geluk, voorspoed, liefde, vergeving, positief over 
andere mensen denken en geloven dat in je leven uiteindelijk 
alles goed kan komen, hoe moeilijk je weg ook is. Positieve 
gedachten geven ontspanning. De keuze om positief te spreken 
wil zeggen: niet klagen en mopperen, geen kritiek leveren, niet 
roddelen maar vertellen wat de ander goed doet, praten over 
waar je vóór bent, niet steeds over pijnlijke dingen uit het ver-
leden praten, gesprekken over wat wel goed gaat in deze prach-
tige wereld, praten over de dingen die je wel hebt, niet steeds 
praten over wat anderen je hebben aangedaan, praten over: ge-
luk, blijdschap, vrede, voorspoed, herstel, enzovoort. Positieve 
woorden brengen ontspanning met zich mee. Neem daarom de 
beslissing om positief te denken en te spreken. De Bijbel zegt 
in Filippenzen 4:8: “...al wat waar, al wat waardig, al wat 
rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat wellui-
dend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.” 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 41:13 



 

3 JANUARI 

DIT IS DE DAG 
 
De Bijbel zegt: "Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten 
wij juichen en ons daarover verheugen." Je kunt dit lezen in 
Psalm 118:24. De Psalmist schreef: "Dit is de dag." Hij schreef 
niet: "Gisteren was het de dag." Of: "Morgen is het de dag." 
Nee, hij schreef: "DIT is de dag." VANDAAG is het de dag. 
Wat voor dag? "Die de Here gemaakt heeft." Ja, ook deze dag 
is gemaakt door de Levende God. Wat je omstandigheden ook 
zijn en hoe je je ook voelt: "DIT IS DE DAG die de Here ge-
maakt heeft." De Levende God heeft ook voor JOU deze dag 
gemaakt. En jij hebt de vrije keuze om te denken wat jij wilt. 
Denk jij dat het vandaag niks wordt? Denk jij dat deze dag een 
dag van mislukking is? OF denk je POSITIEF en doe jij wat de 
Psalmist geschreven heeft? De Psalmist riep de lezers op om 
TE JUICHEN EN ZICH TE VERHEUGEN. Dit is de dag die 
de Here God JOU gegeven heeft. En Hij heeft alles onder con-
trole. "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij ALLES uw 
wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend wor-
den bij God." Filippenzen 4:6. Begin deze geweldige dag goed 
en ga tot de Levende God in de Naam van Jezus Christus. Ga 
tot hem in gebed en vertel Hem AL je wensen, AL je moeilijk-
heden, AL je pijn EN DANK HEM dat Hij dé God is Die Leeft 
en op Zijn tijd je gebed verhoord dat naar Zijn heilige wil is. 
DANK HEM dat Hij met je is in ALLE OMSTANDIGHE-
DEN. Zeg net als de Psalmist: "Laten wij juichen en ons daar-
over verheugen." 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 41:14 



 

4 JANUARI 

HET FUNDAMENT 
 
Ieder huis, ieder gebouw, iedere flat en iedere toren wordt ge-
bouwd op een fundament. Een zwak fundament kan zelfs het 
grootste en mooiste gebouw ter wereld doen instorten. Maar 
een sterk fundament laat het hoogste gebouw in de meeste 
weersomstandigheden staan. Deze waarheid is parallel aan het 
geestelijke! Iemand die als fundament van zijn of haar leven 
een prachtige baan heeft, kan instorten na het krijgen van ont-
slag. Iemand die geld als fundament van zijn of haar leven 
heeft, kan wanhopig zijn als het geld op is. Om eeuwig te leven 
in Gods koninkrijk heb je niets aan een treinkaartje, een prach-
tige diploma, veel geld of diamanten. Al bezit je het meeste 
goud dan wie ook in deze wereld: in je graf heb je daar niets 
aan. Wat ieder mens nodig heeft in zijn of haar leven; is het 
allerbeste fundament! De Bijbel zegt: “Want een ander funda-
ment, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand 
leggen.” 1 Korintiërs 3:11. Ja, Jezus Christus is het aller beste 
fundament voor je geloof en leven. Met Jezus Christus als fun-
dament voor je geloof en leven kan je de ergste stormen in je 
leven doorstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 43:1 



 

5 JANUARI 

GOD SPREEKT VIA DE BIJBEL 
 
Wat is het geweldig dat er een Levende God is Die tot de men-
sen spreekt. In de eerste plaats doet Hij dat door de Bijbel. De 
Bijbel is het geschreven Woord van de Here God. De Bijbel is 
in opdracht van God geschreven door mensen die vervuld wa-
ren met Zijn Geest. Zo sprak de Here God tot de profeet Jere-
mia in Jeremia 30:2: “Zo zegt de Here, de God van Israël: 
Schrijf alle woorden die Ik tot u gesproken heb, in een Boek…” 
Ja, de Levende God gaf verschillende mensen de opdracht om 
de woorden die Hij sprak op te schrijven. Al deze woorden zijn 
verzameld en te lezen in wat wij noemen: de Bijbel. Daarom 
wordt de Bijbel ook “Het Woord van God” genoemd. Omdat 
de Bijbel Gods Woord is, is het dé waarheid. De Bijbel zegt in 
Psalm 119:160: “Heel Uw Woord is de waarheid.” Als je wilt 
dat de Here God tot jou spreekt, lees dan de Bijbel! Wil je we-
ten wat de waarheid is? Lees de Bijbel! Wil je dat God je ver-
troost en bemoedigt? Lees de Bijbel en geloof de Bijbel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 43:4 



 

6 JANUARI 

VREES NIET 
 
De Levende God zegt in Jesaja hoofdstuk 41:10: "Vrees niet." 
Vrees veroorzaakt spanning en ellende. Er zijn mensen die 
vrees hebben voor ziekte, en regelmatig ziek zijn. Job zei in 
Job 3:25: "Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij." je vreest 
kan je overkomen. Maar God zegt: "Vrees niet." En ook tot jou 
zegt de Levende God: "Vrees niet." Waarom hoef jij geen vrees 
toe te laten in je leven? God zegt in Jesaja hoofdstuk 41: 
"Vrees niet, want ik ben met u." Je hoeft als volgeling van Je-
zus Christus, Gods Zoon geen vrees te hebben want God is met 
je. En niet zomaar een god maar de Levende, Ware God. De 
God bij wie alles mogelijk is. De Here Jezus zegt in Lucas 
hoofdstuk 18: "Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk 
bij God." En Deze Machtige God is met jou zolang je doet wat 
Hij zegt. En Deze God zegt in Jesaja hoofdstuk 41: "Ik sterk u, 
ook help Ik u." De Levende God kan je helpen uit AL je moei-
lijkheden omdat bij Hem alles mogelijk is. Zie daarom niet 
langer op je moeilijkheden. Zie niet langer op tegenslagen. Zie 
niet langer op wat wel of niet kan gebeuren in je leven. Zie in 
geloof naar omhoog, naar de Levende God Die met jou is en 
Die jou sterkt en Die jou helpt en bij wie alles mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 43:5 



 

7 JANUARI 

ER IS ÉÉN SCHULD 
 

In de Bijbel staat geschreven: “Zijt niemand iets schuldig dan 
elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de 
wet vervuld.” Je kunt dit lezen in Romeinen hoofdstuk 13:8. Er 
staat geschreven: “Zijt NIEMAND iets schuldig DAN...” Ja, 
zorg dat je bij niemand een schuld hebt. Maar er staat één uit-
zondering bij. Het woord “...dan...” verwijst naar één schuld. 
En die ene schuld is: “...elkander lief te hebben...” De Bijbel 
zegt in 1 Johannes hoofdstuk 4:7: “Geliefden, laten wij elkan-
der liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die lief-
heeft, is uit God geboren en kent God.” Er staat geschreven: 
“...laten wij elkander liefhebben...” Elkaar liefhebben is dé 
schuld die alle mensen hebben. En wat moet je doen als je bij 
iemand een schuld hebt? Je moet de schuld inlossen. En “inlos-
sen” betekent volgens het online woordenboek vandale.nl: “ge-
stand doen: een belofte inlossen nakomen.” En elkaar liefheb-
ben is mogelijk omdat de Here God via Zijn Geest de liefde wil 
geven. De Bijbel zegt in Romeinen 5:5b in de Basis Bijbel van 
2015: “Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door 
ons zijn Heilige Geest te geven.” Door de liefde van de Here 
God kunnen wij elkaar liefhebben in woord en daad. Dé schuld 
is ingelost als je de ander werkelijk liefhebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 43:11 



 

8 JANUARI 

FINANCIËLE UITKOMST 
 
Wat betreft een financiële uitkomst lezen we in de Bijbel over 
een weduwe die te maken kreeg met een grote financiële 
schuld. De Bijbel zegt in 2 Koningen 4:1: “Een van de vrouwen 
der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn 
man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de Here 
vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kin-
deren als slaven voor zich weg te halen.“ (NBG1951). Naast 
het feit dat haar man overleden was, zou ze haar twee kinderen 
ook kwijtraken. De schuldeiser wilde beslagleggen op haar 
twee zonen, om als slaven te dienen. De weduwe ging met haar 
nood naar de profeet van de Levende God. Deze profeet stelde 
haar een vraag en gaf haar een opdracht. En hoe vreemd de op-
dracht misschien ook was; ze deed wat de profeet van haar 
vroeg. De Bijbel zegt in de verzen 5 tot en met vers 7: “Zij ging 
van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe; de-
zen plaatsten steeds (de vaten) bij haar en zij goot steeds door. 
Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij nog 
een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield 
de olie op te stromen. Zij ging het de man Gods vertellen, en 
deze zeide: Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, en 
leef met uw zonen van het overige.” Omdat de weduwe het 
woord van de profeet gehoorzaamde, kreeg zij op bovennatuur-
lijke wijze uitkomst uit haar financiële nood. 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 43:18 



 

9 JANUARI 

DE WAARHEID PREDIKEN 
 
Als het goed is, is een christelijke prediker een prediker van de 
Waarheid met hoofdletter "W." Een christelijke prediker is een 
prediker van Jezus Christus, die gezegd heeft volgens Johannes 
14:6: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven." 
(NBG1951). Een christelijke prediker is een prediker van de 
Bijbel, Gods Woord. En volgens Johannes 17:17 zei Jezus 
Christus over Gods Woord: "...Uw Woord is de Waarheid." De 
Bijbel zegt in Psalm 119:160a: "Heel Uw Woord is de Waar-
heid..." Een christelijke prediker predikt als het goed is, de 
Waarheid. Dat is niet hoogmoedig gezegd of sektarisch maar 
vanzelfsprekend. De apostel Paulus zei volgens Handelingen 
hoofdstuk 26:25 tegen Festus: "...ik spreek geen wartaal, maar 
nuchtere waarheid." En in Romeinen 9:1 lezen we dat Paulus 
schreef: "Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want 
mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest." De 
christelijke prediker getuigt Geestvervuld de Waarheid en de 
Heilige Geest is machtig om te overtuigen. En in 1 Timotheüs 
2:3 en 4 lezen we: "Dit is goed en aangenaam voor God, onze 
Heiland, die wil, dat ALLE MENSEN behouden worden en tot 
ERKENTENIS DER WAARHEID KOMEN." In de Bijbel in 
Gewone Taal staat geschreven in vers 4: “Hij wil dat alle men-
sen gered worden en dat iedereen de waarheid leer kennen.” 
Het is daarom erg belangrijk voor elke volgeling van Jezus 
Christus, om de waarheid door te geven aan mensen die nog 
niet in de Here Jezus geloven en Hem nog niet kennen. 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 49:8 



 

10 JANUARI 

DE ONGEESTELIJKE OVERTUIGEN 
 
Volgens de Bijbel is het een feit dat een ongeestelijk mens het 
geestelijke niet kan verstaan (1 Korintiërs 2:11-14). De Bijbel 
zegt in 1 Korintiërs 2:14: "Doch een ongeestelijk mens aan-
vaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 
dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts gees-
telijk te beoordelen is." Hier lezen wij het antwoord over het 
conflict tussen een geestelijk mens en een ongeestelijk mens. 
Een geestelijk mens kan een ongeestelijk mens ook niet over-
tuigen. Een prediker van de Waarheid kan zondaars niet over-
tuigen. Voor overtuiging is Gods Geest nodig. Over de Heilige 
Geest zei Jezus Christus in Johannes 16:8 en 9: "En als Hij 
komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerech-
tigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet gelo-
ven." De christen getuigt van de Waarheid en de Heilige Geest 
is machtig om te overtuigen. Het is daarom belangrijk om te 
getuigen in de kracht van de Heilige Geest. Volgens Handelin-
gen 1:8 (BGT) heeft de Here Jezus eens gezegd: “Maar jullie 
zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten 
jullie overal in Jeruzalem over Mij vertellen. En in heel Judea 
en Samaria, en overal op aarde.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 52:7 



 

11 JANUARI 

POSITIEVE GELOOFSBELIJDENIS 
 
Toen het volk van Israël uit het land Egypte trok en bij de 
Schelfzee kwamen, konden ze geen kant meer op. Menselijke 
wijze was hun situatie hopeloos. Maar Mozes, die hetzelfde 
probleem had als alle andere mensen, zei in geloof: “Wees 
maar niet bang. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Here 
ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u 
nooit meer zien!” Je kunt dit lezen in Exodus 14:13 in de verta-
ling van Het Boek). Wat een geweldige positieve geloofsbelij-
denis! Deze belijdenis was gebaseerd op wat de Levende God 
gezegd had! De Here God had onder andere gezegd volgens 
Exodus 14:4 (HTB): “Ik zal ervoor zorgen dat de farao op-
nieuw hardnekkig blijft weigeren, zodat hij de achtervolging 
zal inzetten. Dan kan Ik grote eer en glorie behalen door de fa-
rao en zijn legers ten val te brengen. Zij zullen merken dat Ik 
God, de Here, ben!” En Mozes geloofde het Woord van de He-
re God. En Hij geloofde niet alleen maar hij voegde actie bij 
zijn geloof door een positieve geloofsuitspraak aan het volk 
van Israël door te geven. En Mozes gehoorzaamde de Here na-
dat Hij hem de opdracht had gegeven: “Strek uw staf uit boven 
het water en de zee zal zich splitsen, zodat u erdoorheen kunt 
trekken.” (Exodus 14:16 HTB). Het gevolg was dat de Here 
God een wonder deed! Wat een geweldige les voor de gelovi-
gen in deze tijd. Lees de Bijbel en belijdt wat de Bijbel zegt. 
Wat je situatie ook is; zeg in geloof wat er staat in Marcus 
9:23b (NBG1951): “Alle dingen zijn mogelijk voor wie ge-
looft.” Zeg in geloof wat er staat in Psalm 118:6 (NBG): “De 
Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij 
doen?” 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 53:4 



 

12 JANUARI 

WAT GELOOF IS 
 
De Bijbel zegt: "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die 
men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet" (He-
breeën 11:1, NBG 1951)! Er staat geschreven: “Het geloof...” 
Het gaat hier om het ware geloof. De Bijbel zegt in Efeziërs 4:5 
dat er “één geloof” is. De Bijbel zegt in Hebreeën 11:1 in de 
HLW vertaling: "Wie op God vertrouwt (gelooft), is zeker van 
wat hij hoopt en heeft het bewijs van wat hij niet ziet." Het wa-
re geloof is zeker weten dat iets bestaat zonder dat te zien. Het 
ware geloof is zeker weten dat iemand bestaat zonder hem te 
zien. De christenen geloven dat Jezus Christus bestaat zonder 
Hem te zien. De Bijbel zegt: "Hem (Jezus) hebt gij lief, zonder 
Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans 
(op dit moment) te zien." (1 Petrus 1:8, NBG1951). En er komt 
een tijd dat de mensen die wel en niet in de Here Jezus geloven 
Hem wel zullen zien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 53:5 



 

13 JANUARI 

GELOVEN MOET 
 
De Bijbel zegt: "Wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij 
bestaat en de mensen beloont die Hem zoeken" (Hebreeën 11:6, 
HLW). Er staat geschreven: "...moet geloven..." Wie via gebed 
bij de Levende God wil komen in de Naam van Jezus Christus, 
die MOET geloven. Niet: "...mag geloven..." maar: "...moet 
geloven..." MOET GELOVEN! Geloof is de voorwaarde. En 
wat moet de bidder geloven? De Bijbel zegt: "... dat Hij bestaat 
en de mensen beloont die Hem zoeken." De bidder moet gelo-
ven dat God bestaat. En de bidder moet geloven dat God 
"...beloont wie Hem zoeken." Dit is wat de Bijbel zegt! In de 
NBG vertaling van 1951 staat geschreven: "...Want wie tot God 
komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie 
Hem ernstig zoeken." Gezegend zijn zij die geloven dat de He-
re God bestaat en geloven dat Hij iedereen beloont die Hem 
ernstig zoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 54:17 



 

14 JANUARI 

JEZUS CHRISTUS KOMT SPOEDIG 
 
In Openbaringen 22:12 zegt Jezus Christus, de Eniggeboren 
Zoon van de Levende God: "ZIE, IK KOM SPOEDIG." En in 
ver 22: "Ja, Ik kom spoedig." Deze profetische woorden zijn 
hééél lang geleden uitgesproken en opgeschreven door Johan-
nes. En veel mensen hebben het niet begrepen waarom Jezus 
nog niet is terug gekomen zoals beloofd is in Handelingen 
1:11. In 2 Petrus 3:4 lezen we dat er spotters zijn die zeggen: 
"Waar blijft de belofte van Zijn komst?" Want sedert de vade-
ren ontslapen zijn, blijft alles zó , als het van het begin der 
schepping af geweest is." Maar de spotters hebben niet het laat-
ste woord. Ja, de meeste mensen vergeten dat in een profetische 
zin "spoedig" een andere betekenis heeft dan algemeen gedacht 
wordt. De bevestiging staat in 2 Petrus 3:8; "...dat één dag bij 
de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag." Met 
andere woorden: profetisch gezien zijn de uitspraken uit Open-
baring 22 nog maar zo'n 2 dagen geleden uitgesproken! Waar-
om dan die ongeduld, ongeloof en spotternij? De reden waarom 
Jezus nog niet is terug gekomen staat in 2 Petrus 3:9: "De Here 
talmt niet met de belofte, als zijn er die aan talmen denken, 
maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommi-
gen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen." Zo, ge-
loof Gods Woorden, verwacht dat Jezus spoedig terugkomt op 
de wolken en verspreidt het evangelie. Amen! 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 55:6 



 

15 JANUARI 

LEIDERS HEBBEN 
EEN VOORBEELDFUNCTIE 

 
De geestelijke leiders hebben een voorbeeldfunctie. De apostel 
Paulus heeft eens geschreven volgens Filippenzen 3:17 in de 
vertaling van Het Boek: "Vrienden, volg mijn voorbeeld en let 
goed op hen die dat al doen." Hij schreef: "VOLG MIJN 
VOORBEELD." Helaas kunnen niet alle geestelijke leiders dat 
zeggen. Er zijn leiders bij wie er een kloof is tussen hun woor-
den en daden. In vers 18 van hetzelfde hoofdstuk schreef de 
apostel: "Want wat ik u al zo vaak gezegd heb, zeg ik nu met 
tranen in mijn ogen: er zijn velen die zich in hun levenswandel 
als vijanden van het kruis van Christus gedragen." Ook onder 
de geestelijke leiders zijn er mensen wiens levenswandel niet 
overeenkomen met de wil van de Levende God en Zijn Woord. 
Of iemand leider is van een grote gemeente of een kleine ge-
meente: Hij/ zij heeft een voorbeeldfunctie. En eigenlijk heb-
ben alle christenen dat maar nu wil ik mij richten tot de geeste-
lijke leiders. Laat uw leven zó zijn in Christus, dat ook u uit 
genade kunt zeggen: "Vrienden, volg mijn voorbeeld en let 
goed op hen die dat al doen." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 55:11 



 

16 JANUARI 

ERVARING EN GELOOF (1) 
 
In de Bijbel lezen we in Lucas hoofdstuk 5 over de wonderbare 
visvangst. De Bijbel zegt in vers 4: "Toen Hij (JEZUS CHRIS-
TUS) opgehouden had met spreken, zeide Hij tot Simon: Ga 
naar diep water en zet uw netten uit om te vissen." De Here Je-
zus gaf de opdracht om te vissen. Maar Simon vertelde meteen 
wat zijn ervaring was. Hij "...antwoordde en zeide: Meester, de 
gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevan-
gen..." Dit is het punt waar veel mensen in hun geloof blijven 
steken. Als ze bijvoorbeeld horen dat de Bijbel zegt in Psalm 
103:3: "Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw krank-
heden geneest," dan komen ze meteen met hun negatieve erva-
ring. Ze geloven niet dat de Levende God ook in deze tijd kan 
genezen omdat ze ervaren hebben dat ze niet genezen zijn na-
dat ze om genezing gebeden hadden. Of hun ervaring was dat 
een ander na gebed niet genezen was. Deze negatieve ervaring 
blijft zó in hun gedachten hangen, dat ze hun geloof daarop ge-
baseerd hebben. Maar wat we leren uit Lucas hoofdstuk 5 is, 
dat hoe negatief de ervaring van Simon ook was, hij tegen de 
Here Jezus zei: "...maar op Uw woord zal ik de netten uitzet-
ten."… 
(Morgen volgt deel 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 57:15 



 

17 JANUARI 

ERVARING EN GELOOF (2) 
 
In Lucas hoofdstuk 5 lezen staat de belevenis over de wonder-
bare visvangst. Op het woord van de Here Jezus werden de net-
ten opnieuw uitgezet. En wat daarna gebeurde lezen we vanaf 
vers 6 (NBG1951): "En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij 
een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te 
scheuren. En zij wenkten hun makkers in het andere schip, dat 
zij hen zouden komen helpen. En dezen kwamen en zij vulden 
beide schepen, tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel 
hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, 
want ik ben een zondig mens, Here. Want verbazing had hem 
en allen, die bij hem waren, aangegrepen over de vangst der 
vissen, welke zij gevangen hadden; evenzo ook Jakobus en Jo-
hannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon 
waren. En Jezus zeide tot Simon: Wees niet bevreesd, van nu 
aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de schepen op het 
land en lieten alles achter en volgden Hem." Wat een geweldige 
belevenis. Simon bleef niet hangen in zijn negatieve ervaring 
maar Hij deed wat Jezus zei. Zijn positief geloof in wat Jezus 
zei won het van zijn negatieve ervaring. Hij had kunnen zeg-
gen: "Met alle respect voor U en wat U zegt, ik doe niet wat U 
zegt omdat ik ervaren heb dat ik na hard werken niets gevangen 
heb." Nee! Simon zei: "...maar op Uw woord zal ik de netten 
uitzetten." En hij ontving het wonder dat hij nodig had. 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 58:9 



 

18 JANUARI 

NEDERIGHEID BRENGT GENADE 
 
Één van de oorzaken waardoor de zegen van gebedsverhoring 
geblokkeerd wordt is hoogmoed. Volgens het online woorden-
boek vandale.nl (01-12-2015) betekent hoogmoed: "Te hoge 
dunk van zichzelf." De Bijbel zegt in Jakobus 4:6 (NBG1951): 
"...God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft 
Hij genade." Niet de mensen die een te hoge dunk van zichzelf 
hebben maar zij die nederig zijn ontvangen genade van de Here 
God. In de vertaling van Het Boek lezen we: "God keert Zich 
tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig 
is." Om genade te ontvangen door de Levende God in de Naam 
van Jezus Christus, is het belangrijk om nederig te zijn. In He-
breeën 4:16 (HTB) staat geschreven: "Laten wij daarom vrij-
moedig naar de troon van God gaan om van Hem GENADE te 
ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij 
het moeilijk hebben." Dus niet via gebed naar de Troon van de 
Here God gaan met een hoogmoedig hart maar met oprechte 
nederigheid. En dan is het ook nog een feit, dat iemand aan de 
buitenkant nederig kan lijken maar van binnen hoogmoedig kan 
zijn. Voor de Here God is niets verborgen wat in het hart van 
de mens is. Hij ziet wat in het hart is. Hij ziet het als iemand 
oprecht nederig is. En Hij ziet het niet alleen maar Hij geeft 
hen ook genade op Zijn tijd. 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 59:1 



 

19 JANUARI 

ZINLOZE DISCUSSIE 
 
In de Bijbel lezen we dat Jezus Christus een man genas die 
vanaf zijn geboorte blind was. Je kunt dit lezen in Johannes 
9:1-41. Nadat de man genezen was werd hij naar de Farizeeën 
gebracht. Dat was een streng-wettische sekte. Voor hen waren 
kennis en het naleven van de wet een hoofdzaak. De apostel 
Paulus zei over deze sekte in Handelingen 26:4 en 5 
(NBG1951): "Mijn leven dan van jongsaf, dat ik van den be-
ginne aan geleid heb onder mijn volk en te Jeruzalem, kennen 
alle Joden, daar zij sedert lange tijd van mij weten, indien zij 
het slechts willen getuigen, dat ik naar de meest nauwgezette 
partij van onze godsdienst, als Farizeeër, geleefd heb." Waren 
de Farizeeërs blij dat Jezus Christus een blindgeborene genezen 
had? Nee. Zij gingen met de man in discussie. In vers 28 lezen 
we dat de Farizeeërs hem zelfs uitscholden. En net als in de 
dagen van Jezus Christus zijn er ook in deze tijd "vrome" men-
sen die graag discussiëren. Het beste advies lezen we in 2 Ti-
motheüs 2:16, waar staat geschreven in de Basis Bijbel Verta-
ling: "Maar blijf vér bij zinloze discussies vandaan. Want men-
sen die zich daarmee bezighouden, raken steeds verder bij God 
vandaan." Verspil daarom geen tijd en energie aan zinloze dis-
cussies maar gebruik je kostbare tijd en energie aan opbouwen-
de gesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 61:10 



 

20 JANUARI 

WEES EEN VREDESTICHTER 
 
De Here Jezus Christus heeft gezegd: "MIJN vrede laat Ik u, 
MIJN vrede geef Ik u. Niet gelijk de wereld die geeft geef Ik 
hem u." Johannes 14:27. De vrede van Jezus heeft niets te ma-
ken met de vrede van de mensen op deze aarde, die door vele 
mensen gezocht wordt via gesprekken, discussies, geweld, de-
monstraties en nog meer. De ware vrede is niet natuurlijk maar 
bovennatuurlijk! De ware vrede komt niet van een mens maar 
van Christus. Hij geeft die heerlijke innerlijke rust en vrede in 
het onrustige hart. En wie een echte volgeling is van Jezus 
Christus, die komt met Gods liefde en is een vredestichter. De 
Bijbel zegt in Mattheüs 5:9: "Zalig de VREDESTICHTERS, 
want zij zullen KINDEREN GODS genoemd worden." Wil je 
een kind van God genoemd worden? WEES EEN VREDE-
STICHTER vanuit Gods liefde! En Gods liefde ontvang je van 
de Heilige Geest. De Bijbel zegt in Romeinen 5:5b in de verta-
ling van de Basis Bijbel 2015: “Want God heeft Zijn liefde in 
ons hart uitgestort door ons Zijn Heilige Geest te geven.” En 
wie deze liefde heeft ontvangen, die kan zijn best doen om vre-
de te hebben met andere mensen. Want in 1 Korintiërs 13:4-7 
staat geschreven wat de ware liefde is. De Bijbel zegt in de 
NBG vertaling van 1951: “De liefde is lankmoedig, de liefde is 
goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 
opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 
zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 
niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de 
waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, al-
les verdraagt zij.” 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 65:17 



 

21 JANUARI 

WEEST NIET VERONTRUST 
 
In de Bijbel lezen we dat Jezus Christus eens gezegd heeft vol-
gens Lucas 21:26: "...terwijl de mensen bezwijmen van vrees 
en angst voor de dingen, die over de wereld komen..." Lees 
heel Lucas hoofdstuk 21. En in vers 28 lezen we de bemoedi-
gende woorden: "...richt u op en heft uw hoofden omhoog, 
want uw verlossing genaakt." Wat er ook in de wereld gebeurt: 
vrees niet! Vrees heeft een verlammende werking. Maar het is 
belangrijk om geen vrees in je hart toe te laten en je er niet on-
der te laten krijgen. Richt je in geloof op en hef je hoofd om-
hoog. Jezus Christus zei tegen Zijn volgelingen in Mattheüs 
24:6 in de NBG vertaling van 1951: "Ook zult gij horen van 
oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, WEEST 
NIET VERONTRUST; want dat moet geschieden, maar het 
einde is het nog niet." Er staat geschreven: "WEEST NIET 
VERONTRUST." Voor een kind van God is er geen reden om 
verontrust te zijn, want de Levende God is met hem in alle om-
standigheden. Daarom kan een christen net als koning David 
zeggen: "De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een 
mens mij doen?" (Psalm 118:6). En in Psalm 112:7 lezen we de 
bemoedigende woorden: "Voor een kwaad gerucht zal hij niet 
vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here." 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 65:24 



 

22 JANUARI 

BIDDEN IN DE STILTE 
 

Over de Here Jezus lezen we in Lucas hoofdstuk 5:16: “Doch 
Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden.” 
(NBG1951). In de vertaling van Het Boek staat geschreven: 
“Maar Hij trok Zich terug. Hij wilde ergens alleen zijn om te 
bidden.” Wat een geweldig voorbeeld is dit voor Zijn volgelin-
gen. En de Here Jezus heeft eens over het bidden gezegd vol-
gens Mattheüs 6:5 en 6 (HTB): “Nu iets over het bidden. Wees 
niet zoals de schijnheiligen: die bidden zo dat iedereen het kan 
horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij 
hebben hun beloning al. Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de 
deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En 
uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belo-
nen.” Het is voor een kind van de Levende God belangrijk om 
tijd te nemen voor gebed op een plek waar geen ander mens is. 
Op die plek kan de bidder zichzelf zijn en uit genade tot de 
hemelse Vader gaan in de Naam van Jezus Christus. En de Bij-
bel zegt in Jakobus 4:8 (HSV): “Nader tot God, en Hij zal tot u 
naderen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP DE VOLGENDE PAGINA BEGINT 
VOOR VANDAAG GEBEDSDAG 1 



 

BIJ 22 JANUARI 

GEBEDSDAG 1 
 

Vandaag begint de 5 DAAGSE GEBEDSACTIE. De Bijbel 
zegt in 1 Timotheüs 2:1: “Ik vermaan u dan allereerst smekin-
gen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle 
mensen.” Wat is het een geweldige opdracht en voorrecht om te 
bidden voor anderen. En voorbede is niet gericht op zichzelf, 
op eigen belangen en eigen noden maar op die van een ander. 
Laten wij in geloof bidden: 
“O, Machtige God en hemelse Vader, in de Naam van Jezus 
Christus kom ik tot U met een ieder die de beslissing heeft ge-
nomen om deel te nemen aan de actie 5 dagen bidden. Samen 
bidden we voor alle mensen in de wereld. O, Here, U kent een 
ieder en we vragen U: Laat Uw wil geschieden op aarde, zoals 
de Here Jezus gebeden heeft in Mattheüs hoofdstuk 6:10. Wij 
danken U dat bij U alles mogelijk is. Amen.” 
Neem tijd om te bidden voor de mensen die in je gedachten 
komen. Om je te helpen zal ik een aantal noemen: de mensen 
die eenzaam zijn, arm, innerlijk verwond, verslaafden, gebon-
denen, vijanden, regeringsleiders, vervolgde christenen, kerken, 
Israël, zendelingen, geestelijke leiders zoals voorgangers en 
oudsten. Bid voor Bijbelvertalers, de ouderen onder ons, zie-
ken, de deelnemers aan deze gebedsactie, voor hen die getrof-
fen zijn door een ramp, voor hen die leven in een gebied waar 
oorlog is, voor evangelisten en vele andere mensen. 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 40:31 



 

23 JANUARI 

DE HERE GOD GEEFT ANTWOORD 
 

Wat is het super geweldig dat we uit genade in de Naam van 
Jezus Christus, via gebed naar de Levende God mogen gaan. 
En Hij antwoordt ieder gebed dat naar Zijn wil is, op Zijn tijd. 
Koning David schreef in Psalm 34:5: "Ik zocht de Here en Hij 
antwoordde mij." Ja, zoek de Here via oprecht gebed en Hij zal 
antwoorden. Hij zal je antwoord geven via Zijn geschreven 
Woord: de Bijbel en/of via Zijn profeet, via omstandigheden, 
een droom of een visioen of een andere weg die niet tegen Zijn 
geschreven Woord in gaat. Zoek de Here en Hij zal antwoor-
den. De Here God sprak via Jeremia: “Roep tot Mij en Ik zal u 
antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, 
waarvan gij niet weet.” Je kunt deze woorden lezen in Jeremia 
33:3. De Here God zegt: “Roep tot Mij...” En dat is voor Zijn 
kind mogelijk in de Naam van Jezus. En de Levende God geeft 
op Zijn tijd en wijze antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP DE VOLGENDE PAGINA STAAT 
VOOR VANDAAG GEBEDSDAG 2 



 

BIJ: 23 JANUARI 

GEBEDSDAG 2 
 
De Bijbel zegt in Hebreeën 4:16: “Laten WIJ daarom met vrij-
moedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat WIJ barm-
hartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te 
gelegener tijd.” Er staat geschreven: “Laten WIJ…” Het gaat 
hier niet om het gebed van één persoon maar meerdere perso-
nen. Het is een voorrecht om als christenen samen te bidden tot 
de Levende God in de Naam van Jezus. 
Laten wij in geloof bidden: 
"O, machtige God en Vader. In de wonderbare Naam van Jezus 
Christus komen wij tot U, en bidden voor iedereen die deel-
neemt aan deze gebedsactie. U kent een ieder en U weet wat 
iedereen echt nodig heeft. Wij willen niet twijfelen, maar gelo-
ven dat U groter bent dan elke nood. Daarom vragen wij U: 
Laat Uw reddende, verlossende, bevrijdende en genezende 
kracht uitgaan op dit moment. Genees de zieken. Verlos van 
pijnen. Bevrijd van gebondenheden en verslavingen. En voor-
zie in elke financiële nood of een andere nood. O, Here, kom 
met Uw Goddelijke kracht en zalving op uw kinderen, opdat 
hun leven niet meer hetzelfde zal zijn. Wij danken U, dat U uit 
genade dit gebed hoort en verhoring geeft op Uw tijd. Wij lo-
ven en prijzen Uw Heilige Naam." 
Mijn beste vriend of vriendin: wees een positieve geloofsden-
ker en positieve geloofsbidder! Neem tijd om te bidden voor de 
mensen die in je gedachten komen. 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 40:29 



 

24 JANUARI 

IN DE BELOFTEN VAN GOD GELOVEN 
 
De Bijbel zegt in Hebreeën 11:1 In de vertaling van Het Boek 
(2007): “Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop wer-
kelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van 
dingen die je niet ziet.” Er staat geschreven: “...het is overtuigd 
zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.” Ja, het ware 
geloof is: Niet zien en toch geloven. Vanuit de Bijbel geef ik 
een voorbeeld. De stamvader Abraham kreeg van de Here God 
een belofte. Deze belofte was een wonder die de Here zou doen 
in het leven van Abraham en zijn vrouw. Maar deze belofte 
ging niet de volgende dag in vervulling. De tijd ging voorbij. 
Zonder dat Abraham het wonder in korte tijd zag gebeuren, 
bleef hij geloven dat wat de Here God beloofd had zou gebeu-
ren. Abraham moest lang wachten. De Bijbel zegt in Romeinen 
4:18 -21 (HTB): “Hoewel alle hoop vervlogen was, bleef 
Abraham verwachten en geloven dat hij de stamvader van vele 
volken zou worden, want God had het gezegd! Hij besefte maar 
al te goed dat hij op honderdjarige leeftijd te oud was om nog 
een kind te verwekken. En zijn vrouw Sara was ook al veel te 
oud om een kind te krijgen. Toch werd zijn vertrouwen daar-
door niet minder. Hij ging niet twijfelen. Integendeel! Hij hield 
zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk 
en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat 
God in staat was te doen wat Hij beloofd had.” Abraham bleef 
in alle omstandigheden geloven in de belofte die de Here God 
gedaan had en op Gods tijd ging die belofte in vervulling. Wat 
een geweldige les voor ons! Twijfel niet maar geloof in de Le-
vende God en Zijn beloften. 
 

OP DE VOLGENDE PAGINA STAAT 
VOOR VANDAAG GEBEDSDAG 3 



 

BIJ: 24 JANUARI 

GEBEDSDAG 3 
 
De Bijbel zegt in Marcus 11:14: “Daarom zeg Ik u, al wat gij 
bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
geschieden.” Er staat geschreven: “Gelooft, dat gij het hebt 
ontvangen.” Niet: eerst zien en dan geloven maar: eerst geloven 
en dan zien. En het ware geloof is gebaseerd op Gods Woord, 
de Waarheid, Psalm 120:160. In de Bijbel, in Johannes hoofd-
stuk 14:6 lezen we dat de Here Jezus gezegd heeft: “Ik ben de 
Weg en DE WAARHEID.” Jezus is DE WAARHEID en Hij 
heeft gezegd: “…gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
geschieden.” En de Bijbel zegt in Marcus 9:23 (NBG1951): 
"Als gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft." 
Laten wij in geloof bidden: 
"O, machtige God en Vader. In de wonderbare Naam van Jezus 
Christus kom ik tot U, met degene die deelneemt aan deze ac-
tie: 5 dagen bidden. Wij willen niet twijfelen, maar geloven dat 
U Machtig bent om te doen boven bidden en denken. We dan-
ken U dat U uit genade ieder gebed van mijn geliefde ge-
bedspartner hoort en verhoort op Uw tijd. We loven en prijzen 
Uw Heilige Naam. Amen."  Neem tijd om te bidden voor de 
mensen die in je gedachten komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 35:3 



 

25 JANUARI 

GEBED OP AFSTAND 
 

We lezen in de Bijbel, dat er een moment kwam waarop een 
kind van God ten onrechte in de gevangenis kwam. De Bijbel 
zegt in Handelingen, hoofdstuk 12 vers 5: “Petrus dan werd in 
de gevangenis in bewaring gehouden.” Petrus had niets ver-
keerds gedaan in Gods ogen en toch werd hij opgesloten. En 
hoeveel mensen zitten er vandaag niet vast in de ellende. O, ze 
zitten misschien niet letterlijk in de gevangenis, maar wel in-
nerlijk. En misschien weet jij ook dat iemand op dit moment 
gevangen zit in geldproblemen, een verslaving, angsten, pijn, 
ziekte of een ander probleem. Diegene voelt zich niet vrij. 
Want waar hij of zij ook naar toe gaat; het probleem of de pro-
blemen gaan met hem of haar mee. Maar wat de nood ook van 
die ander is, hoe groot de problemen ook zijn; ik lees in de Bij-
bel dat toen Petrus in de problemen zat, er iemand was die op 
afstand voor hem bad. De Bijbel zegt: “…maar door de ge-
meente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.” Ja, er 
waren andere volgelingen van Jezus Christus voor hem aan het 
bidden. En niet zomaar tot iemand. Niet tot een stuk hout of 
goud. Niet tot een beeld. Er werd voor hem op afstand gebeden 
tot de Levende God, Die ieder gebed hoort en verhoord dat naar 
Zijn heilige wil is op Zijn tijd! Want wat gebeurde er? Terwijl 
Petrus in de gevangenis zat en er op afstand voor hem gebeden 
werd, hoorde de Levende God het gebed, en zorgde Hij voor 
uitkomst! En ook jij mag weten, dat bidden voor een ander 
helpt. 
 
 
 

OP DE VOLGENDE PAGINA STAAT 
VOOR VANDAAG GEBEDSDAG 4 



 

BIJ: 25 JANUARI 

GEBEDSDAG 4 
 
De Bijbel zegt in Jesaja 59:1 en 2: “Zie, de hand des Heren is 
niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te 
horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding bren-
gen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht 
voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.“ De oorzaak van 
onverhoorde gebeden KAN zonde zijn. Dat hoeft niet maar het 
kan. Om contact te hebben met de Levende God in de Naam 
van Jezus Christus, is het belangrijk om elke zonde te belijden, 
zoals de Bijbel zegt in 1 Johannes 1:7 tot en met vers 9. Leef 
rein in een wereld vol onreinheid volgens Filippenzen 2:15. 
Leef heilig zonder compromissen te sluiten met welke zonde 
ook. En weet dat de Bijbel zegt in Jacobus 5:16: “Het gebed 
van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan ver-
leend wordt.” 
Bid oprecht mij na: 
“Liefdevolle Here Jezus. Ik kom tot U zoals ik ben. Ik dank U 
dat U stierf voor al mijn zonden. En ik vraag U: “Vergeef mij 
Here. Ja, vergeef al mijn zonden en reinig mij van al mijn zon-
den.” Ik geloof het en dank U ervoor. Amen.” 
Neem tijd om te bidden voor de mensen die in je gedachten 
komen en vraag de Here God om je te openbaren welke zonde 
of zonden je gebeden belemmeren. En als je weet welke zonde 
of zonden dat zijn; heb berouw en vraag om vergeving en dank 
Hem voor vergeving. 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 35:4 
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BIDDEN IN GELOOF 
 
De Bijbel zegt in Mattheüs 21:22: “En al wat gij in het GEBED 
GELOVIG vragen zult, zult gij ontvangen.” (NBG1951). De 
woorden “gebed” en “geloof” staan naast elkaar. Er staat ge-
schreven: "En al…” Er staat niet geschreven: “En sommige 
dingen die gij in het gebed gelovig vragen zult…” Nee! Er staat 
geschreven: “En al…” In de vertaling van “Bijbel in Gewone 
Taal, 2015” staat geschreven: “Alles wat je in je gebed aan God 
vraagt, zul je krijgen. Als je maar gelooft.” Geloof is de voor-
waarde om van de Levende God iets te ontvangen in de Naam 
van Jezus! Het is mogelijk om een financiële doorbraak te ont-
vangen door gelovig gebed! Geloof is nodig als je bidt. De Bij-
bel zegt in Hebreeën 11:6: “Maar zonder geloof is het onmoge-
lijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet 
geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig 
zoeken.”(NBG1951). Al zie je de Here God niet, als je tot Hem 
bid, moet je geloven dat Hij bestaat en “een beloner is voor wie 
Hem ernstig zoeken.” In de Groot Nieuws Bijbel van 1985 staat 
geschreven: “…Wie God wil naderen moet geloven, dat Hij 
bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (:6b). Er staat ge-
schreven: “…moet geloven…” Als je de Here God om geld 
vraagt om eten, drinken, kleding en schoenen te kopen en de 
huur, gas, water, elektriciteit, belastingen en verzekeringen te 
betalen, dan is het noodzakelijk dat je in geloof bidt. De Bijbel 
zegt in Marcus 11:14: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en be-
geert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschie-
den.” 
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GEBEDSDAG 5 
 
De Bijbel zegt in Jacobus 1:6: “Maar hij moet bidden in geloof, 
in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op 
een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd 
wordt.” 
Voor wie je ook bidt, doe dat zonder twijfel. Bid in geloof. Er 
zijn mensen die zeggen dat ze in geloof bidden maar in hun 
hart twijfelen ze of de Levende God hun gebed dat naar Zijn 
wil is, wel hoort en wil verhoren. Laat je geloof gebaseerd zijn 
op Gods Woord, de Bijbel. Daarin lees je wat de wil van God is 
en bid dat in geloof. Wees een… wat ik noem en als samenge-
steld woord geïntroduceerd heb: GELOOFSBIDDER! 
Laten wij in geloof bidden: 
“O, Machtige God en hemelse Vader, Schepper van hemel en 
aarde, in de Naam van Jezus Christus kom ik tot U met een ie-
der die de beslissing heeft genomen om  deel te nemen aan de 
actie 5 DAGEN bidden. Samen willen we niet twijfelen maar 
geloven dat U ook vandaag ieder oprecht gebed hoort.  O, Here, 
U kent een ieder in ons land en op aarde en we vragen U: Laat 
Uw wil geschieden bij de mensen. Amen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 10:27 
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GOD IS GOED (1) 
 
In de Bijbel lezen we dat Jezus Christus eens gezegd heeft vol-
gens Lucas 18:19 (NBG1951): "Waarom noemt gij Mij goed? 
Niemand is goed dan God alleen." Hij zei: "NIEMAND IS 
GOED DAN GOD ALLEEN." Jezus Christus erkende dat 
GOD GOED IS. Hij heeft het goede voor met Zijn kinderen. 
De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 9:8 (NBG51): "En God is bij 
machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in 
alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in 
alle goed werk overvloedig moogt zijn..." De Bijbel zegt in 
Romeinen 8:28 (NBG51): "Wij weten nu, dat [God] alle dingen 
doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen geroepenen zijn." De Bijbel zegt in 
Psalmen 84:12 (NBG51): "Want de Here God is een zon en 
schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet 
aan hen die onberispelijk wandelen." O, er zijn mensen die 
zeggen: "Onzin! Een fabel! Want als God goed is; waarom is er 
dan armoede in de wereld?" Als God op dit moment alle ar-
moede uit de wereld zou wegnemen, dan is er morgen wel weer 
iemand die zorgt dat een ander arm wordt door egoïsme, op-
lichting, diefstal en hebberigheid. Maar wat mensen ook bewe-
ren; de waarheid is dat de Levende God goed is... 
(Vervolg morgen…) 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 12:2 
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GOD IS GOED (2) 
 
Er zijn mensen die zeggen: "Als God goed is waarom is er dan 
oorlog in de wereld?" Als de Liefdevolle en goede God op dit 
moment alle oorlogen uit de wereld zijn wegnemen, dan is er 
morgen wel weer iemand die ruzie maakt en naar een vuurwa-
pen grijpt. De Here God heeft ieder mens met een vrije wil ge-
schapen. Ieder mens kan elke dag uit vrije wil de keuze maken 
tussen het goede te doen en slechte te doen. De mens kan zelf-
standig beslissen om wel of geen egoïst te zijn. De mens kan 
uit vrije wil ook kiezen om wel of niet te geloven in wat er in 
de Bijbel staat geschreven! En in de Bijbel lezen we dat de Le-
vende God van Zijn kinderen verwacht dat ze ook het goede 
doen. De Bijbel zegt in Kolossenzen 3:12: "Doet dan aan, als 
door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontfer-
ming, GOEDHEID, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld." 
De Bijbel zegt in Romeinen 12:2 (NBG51): "En wordt niet ge-
lijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de ver-
nieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene." God is 
goed! En Zijn kinderen volgen het goede na. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMOEDIGING: Jesaja 12:4 


