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43. Evangelisatie  Stille tijd 

Dag 1 Jesaja 43:1-13. 

Gods bedoeling gedurende de oudtestamentische 

periode was dat Israël Hem bekend zou maken aan 

de volken in de wereld 

1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, 
Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw 
naam geroepen, u bent van Mij. 2 Wanneer u zult gaan door het 
water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. 
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam 
zal u aansteken. 3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van 
Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en 
Seba in uw plaats. 4 Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u ver-
heerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw 
plaats en volken in plaats van uw ziel. 5 Wees niet bevreesd, want Ik 
ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en 
vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. 6 Ik zal zeggen tegen het 
noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn 
zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. 7 Ieder die 
genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die 
heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. 
8 Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben 
zij oren, uittrekken. 9 Laten alle heidenvolken samenkomen en de 
volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten 
zij ons de dingen van vroeger doen horen. Laten zij hun getuigen naar 
voren brengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden, en men zal 
horen en zeggen: Het is de waarheid! 10 U bent Mijn getuigen, 
spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het 
weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er 
geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. 11 Ik, Ik ben de 
HEERE, buiten Mij is er geen Heiland. 12 Ík heb verkondigd en Ik 
heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god 
onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben. 
13 Ook voor de dag er was, ben Ik, en er is niemand die uit Mijn 
hand kan redden. Ik zal werken, en wie zal het keren? 
 
Dag 2 Matteüs 4:17-25. 

Jezus betrekt zijn discipelen in de verkondiging 

van het Evangelie en het vissen van mensen 

17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want 
het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De eerste discipelen De eerste discipelen De eerste discipelen De eerste discipelen 
18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk 
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in 
de zee werpen, want zij waren vissers. 19 En Hij zei tegen hen: Kom 
achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. 20 Zij lieten meteen 
de netten achter en volgden Hem. 21 Hij ging vandaar verder en zag 
twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 
Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij 
hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. 22 Zij lieten 
meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem. 
23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen 
en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte 
en elke kwaal onder het volk. 24 En het gerucht over Hem verspreid-
de zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan 
toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die 
door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij 
genas hen. 25 En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Deka-
polis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. 
 

Dag 3 Lucas 10:1-24. 

Jezus stuurt zijn discipelen met een boodschap, 

met gezag en met zijn zegen erop uit 

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee 
aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij 
komen zou. 2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er 
zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij 
arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 3 Ga heen, zie, Ik zend u als lamme-
ren te midden van de wolven. 4 Neem geen beurs, geen reiszak en 
geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. 5 En welk huis u ook 
maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! 6 En als daar een zoon 
van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede 
tot u terugkeren. 7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen 
voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het 
ene huis naar het andere huis. 8 En welke stad u ook maar binnengaat 
en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, 9 genees de zieken die 
daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u 
gekomen. 10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ont-
vangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: 11 Zelfs het stof uit 
uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat 
het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. 12 Ik zeg u dat het 
voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. 
13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de 
krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden 
zij zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben. 14 Maar het zal 
voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. 
15 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot 
de hel toe neergestoten worden. 16 Wie naar u luistert, die luistert 
naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die 
verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft. 17 De zeventig zijn terugge-
keerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw 
Naam aan ons onderworpen. 18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als 
een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, Ik geef u de macht om op 
slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van 
de vijand; en niets zal u schade toebrengen. 20 Verblijd u echter niet 
daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u 
erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. 
21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank 
U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen 
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen 
hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. 22 Alle 
dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand weet Wie 
de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan 
wie de Zoon het wil openbaren. 23 En Hij keerde Zich naar de disci-
pelen en zei tegen hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. 
24 Want Ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben 
willen zien die u ziet, en zij hebben ze niet gezien; en te horen de 
dingen die u hoort, en zij hebben ze niet gehoord. 
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Dag 4 Handelingen 13:38-52. 

Mensen komen tot geloof, maar er is ook tegen-

stand en vervolging 

38 Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u 
vergeving van de zonden verkondigd wordt 39 en dat ieder die ge-
looft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de 
wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. 40 Pas dan op dat u 
niet overkomt wat er gezegd is in de profeten: 41 Zie, verachters, 
verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een 
werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. 42 En toen de 
Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop 
aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken 
zouden worden. 43 En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen 
van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. 
Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God 
te blijven. 44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad 
samen om het Woord van God te horen. 45 Maar toen de Joden de 
menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat 
er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar laster-
den ook. 46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was 
nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, 
maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard 
oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 47 Zo immers heeft de 
Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, 
opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. 
48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen 
het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd 
waren voor het eeuwige leven. 49 En het Woord van de Heere ver-
breidde zich door heel het land. 50 Maar de Joden stookten de god-
vrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op 
en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en zij ver-
dreven hen uit hun gebied. 51 Maar zij schudden tegen hen het stof 
van hun voeten af en gingen naar Ikonium. 52 En de discipelen wer-
den vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. 
 
Dag 5 1 Korintiërs 9:19-23. 

Ga naast de verloren mensen staan om hen te red-

den 

19 Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen 
tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. 20 En ik ben voor de 
Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die 
onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die 
onder de wet zijn te winnen. 21 Voor hen die zonder de wet zijn, ben 
ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, 
want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder 
de wet zijn. 22 Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om 
de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder 
geval enigen te behouden. 23 En dit doe ik ter wille van het Evangelie, 
opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. 
 
Dag 6BS Matteüs 9:1-38. 

Jezus geneest, getuigt en onderricht mensen 

1 En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in 
Zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed 
lag. 2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb 
goede moed, uw zonden zijn u vergeven. 3 En zie, sommigen van de 
schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. 4 En Jezus, Die 
hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw 
hart? 5 Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u verge-
ven? of te zeggen: Sta op en ga lopen? 6 Maar opdat u zult weten dat 
de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven 

(toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar 
uw huis. 7 En hij stond op en ging naar zijn huis. 8 Toen de menigten 
dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, Die zo'n 
macht aan de mensen gegeven had. 
9 En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die 
Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en 
volgde Hem. 10 En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs 
aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en 
Zijn discipelen aan. 11 En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij 
tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en 
zondaars? 12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond 
zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 13 Maar ga heen 
en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik 
ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar 
zondaars. 
14 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: 
Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet? 
15 Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren 
zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de 
Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten. 
16 Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud boven-
kleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en 
er ontstaat een ergere scheur. 17 Ook doet men geen nieuwe wijn in 
oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, 
en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe 
zakken, en beide blijven behouden. 
18 Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidingge-
vende, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar 
kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven. 19 En Jezus stond op en 
volgde hem met Zijn discipelen. 20 En zie, een vrouw die al twaalf 
jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte 
de zoom van Zijn bovenkleed aan; 21 want zij zei bij zichzelf: Als ik 
alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. 22 Jezus 
keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof 
heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. 
23 Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspe-
lers en de misbaar makende menigte zag, 24 zei Hij tegen hen: Ver-
trek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten 
Hem uit. 25 Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen 
en greep haar hand; en het meisje stond op. 26 En het gerucht hier-
over verspreidde zich door heel dat gebied. 
27 En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die 
riepen: Zoon van David, ontferm U over ons! 28 Toen Hij in huis 
gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen 
hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. 
29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw 
geloof. 30 En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen 
streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen! 31 Maar zij 
gingen weg en maakten Hem bekend in heel dat gebied. 
32 Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet 
kon spreken en door een demon bezeten was. 33 En toen de demon 
uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menig-
te verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in Israël gezien! 
34 Maar de Farizeeën zeiden: Hij drijft de demonen uit door de aan-
voerder van de demonen. 
35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in 
hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en 
genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 36 Toen Hij de 
menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, 
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder 
hebben. 37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, 
maar er zijn weinig arbeiders. 38 Bid daarom tot de Heere van de 
oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 
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Dag 7 Jeremia 18:1-12. 

God redt wie breekt met zijn kwalijke praktijken 

1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia:  
2 Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal 
Ik u Mijn woorden doen horen. 
3 Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij 
was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. 
4 Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de 
hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een 
andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was 
om te maken. 
5 Toen kwam het woord van de HEERE tot mij:  
6 Zou Ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis 
van Israël? spreekt de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van 
de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis van Israël. 
7 Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over 
een koninkrijk dat Ik het weg zal rukken, af zal breken en zal 
doen ondergaan.  
8 Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan 
echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het 
kwade dat Ik het dacht aan te doen. 
9 Het andere ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en 
over een koninkrijk dat Ik het zal bouwen en planten. 
10 Doet het echter wat kwaad is in Mijn ogen door niet te 
luisteren naar Mijn stem, dan zal Ik berouw hebben over het 
goede waarmee Ik zei het goed te doen. 
11 Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de 
inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik bereid 
onheil tegen u, bedenk een plan tegen u.  
Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg. Maak uw wegen en 
uw daden goed.  
12 Zij zeggen echter: Daar is geen hoop op, wij volgen immers 
onze eigen plannen. We doen ieder overeenkomstig zijn ver-
harde, boosaardige hart.  
 
Dag 8 Ezechiël 33:1-20. 

God heeft geen vreugde in de dood van een slecht 

mens 

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:  
2 Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen: 
Wanneer Ik een zwaard over een land breng, en de bevolking 
van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt 
die voor zichzelf tot wachter aan,  
3 en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de 
bazuin en waarschuwt het volk, 
4 als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, 
maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt 
hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. 
5 Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten 
waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die 
zich laat waarschuwen, redt zijn leven. 

6 Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de 
bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het 
zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat 
leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed 
eis Ik van de hand van de wachter. 
7 En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het 
huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u 
moet hen namens Mij waarschuwen. 
8 Als Ik tegen de goddeloze zeg: Goddeloze, u zult zeker ster-
ven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen 
voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid 
sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 
9 Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaar-
schuwd hebt om hem daarvan te bekeren en hij zich niet van 
zijn weg bekeert, dan zal híj in zijn ongerechtigheid sterven, 
maar ú hebt uw leven gered. 
10 En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: Dit hebt u 
gezegd: Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons 
rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven 
leven?  
11 Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, 
Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin 
dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, 
bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, 
huis van Israël? 
12 En u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten:  
De gerechtigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden op 
de dag van zijn overtreding. En wat de goddeloosheid van de 
goddeloze betreft, hij zal er niet door struikelen op de dag dat 
hij zich van zijn goddeloosheid bekeert, en de rechtvaardige zal 
niet door zijn gerechtigheid in leven kunnen blijven op de dag 
dat hij zondigt. 
13 Als Ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal 
blijven, maar híj op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht 
doet, dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering 
gebracht worden, maar in zijn onrecht, dat hij gedaan heeft, 
daarin zal hij sterven. 
14 Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en hij 
zich van zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doet – 
15 de goddeloze geeft het onderpand terug, hij vergoedt het 
roofgoed, hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van 
het leven zonder onrecht te doen – dan zal hij zeker in leven 
blijven, hij zal niet sterven. 
16 Al zijn zonden, die hij begaan heeft, zullen hem niet in 
herinnering gebracht worden: hij heeft recht en gerechtigheid 
gedaan, hij zal zeker in leven blijven. 
17 Uw volksgenoten zeggen echter: De weg van de Heere is 
niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is!  
18 Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en 
onrecht doet, zal hij daardoor sterven, 
19 maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid 
en recht en gerechtigheid doet, zal hij daarom in leven blijven. 
20 Als u zegt: De weg van de Heere is niet recht, zal Ik u be-
rechten, ieder overeenkomstig zijn wegen, huis van Israël! 
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Dag 9 Daniël 4:28-37. 

God wil dat iedereen erkent dat Hij boven het ko-

ningschap van de mensen staat 

25 Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten, en u zult 
uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te 
eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden 
door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voor-
bijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het 
koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil. 
26 Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de 
boom moest laten staan – uw koningschap zal bestendig zijn 
nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de Heer-
ser is. 
27 Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: breek 
met uw zonden door gerechtigheid te betrachten en met uw 
ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. 
Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. 
28 Dit alles overkwam koning Nebukadnezar.  
29 Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen 
op het dak van het koninklijk paleis van Babel. 
30 De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, 
dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn 
sterke macht en ter ere van mijn majesteit? 
31 Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk 
een stem vanuit de hemel: U, koning Nebukadnezar, wordt 
aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan! 
32 Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw ver-
blijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten 
geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden over u 
voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over 
het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil. 
33 Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar 
voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras 
zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw 
van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van 
arenden en zijn nagels als die van vogels. 

34 Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, mijn 
ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, 
en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die 
eeuwig leeft.Zijn heerschappij is immers een eeuwige heer-
schappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie.  
35 Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht.  
Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel  
en de bewoners van de aarde.  
Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan  
of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?  
36 Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. 
Ook kwamen, tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en 
mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en 
machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn 
koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid 
verleend.  
37 Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemel-
koning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden 
gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed 
hun weg gaan. 
 
Dag 10 Hosea 4:1-9. 

Gods volk gaat te gronde door gebrek aan kennis  

1 Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft 
een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, 
geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. 
2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdver-
breid; bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en ieder 
die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels 
in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. 4 Maar laat 
niemand een rechtszaak voeren, laat niemand een ander ter verant-
woording roepen, want uw volk is als zij die een priester aanklagen. 
5 Daarom zult u overdag struikelen. Zelfs de profeet zal 's nachts met 
u struikelen, en Ik zal uw moeder uitroeien. 6 Mijn volk is uitgeroeid, 
omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb 
Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet 
van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 7 Hoe 
talrijker zij werden, hoe meer zij tegen Mij zondigden. Ik zal hun eer 
inruilen voor schande. 8 Zij eten de zonde van Mijn volk, en zij ver-
langen naar hun ongerechtigheid. 9 En het zal zijn: zoals het volk is, 
zo is de priester. Ik zal hem zijn wegen vergelden en hem voor zijn 
daden doen boeten. 

 
 


