42. Getuigen
Dag 1

Stille tijd

Jesaja 44:6-8.
Getuigen: vertellen over God Die weet wat was en
wat komen gaat

Dag 4

6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de
HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste,
en buiten Mij is er geen God. 7 En wie kan, zoals Ik, roepen, het
bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk
een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat
komen zal, hun bekendmaken. 8 Wees niet angstig en wees niet
bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en
bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God
buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

Dag 2

1 En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de
Gadarenen.
2 En toen Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de
grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. 3 Hij hield in
de grafspelonken verblijf, en niemand kon hem binden, zelfs niet met
ketenen. 4 Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden
geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de
boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem in bedwang te
houden. 5 En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de
grafspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. 6 Toen
hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar Hem toe en aanbad Hem,
7 en met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met U te maken,
Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God dat U
mij niet pijnigt! 8 (Want Hij had tegen hem gezegd: Onreine geest, ga
uit van deze man!) 9 En Hij vroeg hem: Wat is uw naam? En hij
antwoordde: Mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. 10 En hij
smeekte Hem dringend dat Hij hen niet het land uit zou sturen.
11 Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen.
12 En alle demonen smeekten Hem: Stuur ons naar die varkens,
opdat wij daarin mogen gaan. 13 En Jezus stond het hun meteen toe.
En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in
de varkens; en de kudde stortte van de steilte af de zee in (het waren er
ongeveer tweeduizend), en ze verdronken in de zee. 14 En zij die de
varkens weidden, vluchtten en berichtten het gebeurde in de stad en op
het land; en ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. 15 En zij
kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn
verstand, namelijk hem die het legioen gehad had, en zij werden
bevreesd. 16 En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met
de bezetene gebeurd was, en ook over de varkens. 17 En zij begonnen
Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. 18 En toen Hij in het
schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest Hem of hij bij
Hem mocht blijven. 19 Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei
tegen hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat
de Heere bij u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft.
20 Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis alles te
verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonderden zich
allen.

Marcus 1:40-45.
Getuigen: vertellen wat Jezus bij jou veranderd
heeft

40 En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor
Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij
reinigen. 41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn
hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!
42 En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem,
en hij werd gereinigd. 43 En nadat Hij hem streng vermaand had,
stuurde Hij hem meteen weg, 44 en zei tegen hem: Denk erom dat u
tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien,
en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft,
tot een getuigenis voor hen. 45 Maar nadat hij weggegaan was, begon
hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken,
zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was
buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar
Hem toe.

Dag 3

Marcus 2:13-17.
Getuigen: je oude vrienden aan Jezus Christus
voorstellen

13 En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar
Hem toe, en Hij onderwees hen.
14 En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis
zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.
15 En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel
tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij
waren met velen en waren Hem gevolgd. 16 En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en
zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij
met de tollenaars en zondaars? 17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij
tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek
zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen,
maar zondaars.
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Marcus 5:1-20.
Getuigen: je familie vertellen wat Jezus voor je
gedaan heeft

Dag 5

Marcus 8:34-38.
Getuigen: je niet schamen om over Jezus te praten

34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had,
zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 35 Want wie zijn
leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal
verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan
zijn ziel schade lijdt? 37 Of wat zal een mens geven als losprijs voor
zijn ziel? 38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal
hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des
mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid
van Zijn Vader, met de heilige engelen.

1

Stille tijd 42 HSV

Dag 6BS Handelingen 5:17-20.
Getuigen: vertellen over alles wat het nieuwe leven
aangaat

Dag10 Matteüs 10:16-33.
Een belofte voor hen die voor hun geloof in Jezus
uitkomen

17 Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was
de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. 18 En
zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de
openbare gevangenis. 19 Maar een engel van de Heere opende 's
nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei:
20 Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit
leven.

16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus
bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 17 Maar wees op
uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan
raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. 18 En u
zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van
Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 19 Maar wanneer zij
u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet,
want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet.
20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader,
Die in u spreekt. 21 De ene broer zal de andere broer overleveren om
gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen
de ouders opstaan en hen doden. 22 En u zult door allen gehaat
worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het
einde, die zal zalig worden. 23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen,
vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw
rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de
Zoon des mensen gekomen is.
24 De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn
heer. 25 Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn
meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het
huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!
26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet
geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal
worden. 27 Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u
hoort in het oor, predik dat op de daken. 28 En wees niet bevreesd
voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar
wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde
kan richten in de hel. 29 Worden niet twee musjes voor een penninkje
verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader
om. 30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. 31 Wees dus
niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. 32 Ieder dan die Mij
belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,
Die in de hemelen is. 33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de
mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de
hemelen is.

Dag 7

Handelingen 20:24-27.
Getuigen: de hele wil van God, zoals in de Bijbel,
aan mensen bekendmaken

24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven
niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag
volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen
heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade. 25 En nu, zie,
ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van
God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. 26 Daarom
betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u
allen, 27 want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te
verkondigen.

Dag 8

Hebreeën 11:24-27.
Getuigen is je geloof door je daden laten spreken
(zie Hebreeën 12:1-3)

24 Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was,
geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden.
25 Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te
worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.
26 Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de
schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. 27 Door het
geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn
van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.

Dag 9

Jesaja 55:10-13.
Een getuige gelooft dat geen woord van God leeg
tot Hem terugkeert

10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen
niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij
voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan
de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal
niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij
behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid
worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in
gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.
13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal
een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een
eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.
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