4. De verlossing

Stille tijd

Nieuwe Bijbelvertaling

Herziene Statenvertaling

Dag 1 Filippenzen 2:5-11.
Eerste stap: Jezus werd mens
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof be7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en
schouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft
werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich
door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf
9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdie elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie
dood. 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft
zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van
tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de
aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus
Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Dag 2 Johannes 13:3-15.
Tweede stap: Jezus werd een dienaar
3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van
3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven
God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, 4 op van de
maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om
maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn
5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leermiddel. 5 Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van
lingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.
6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn
voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu
nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus,
‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze
niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer,
dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’
10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te
wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’
11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet
allemaal rein waren.
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en
ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg
hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht,
want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om
Zijn middel had. 6 Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen
Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? 7 Jezus antwoordde en zei
tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8 Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet
wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met
Mij. 9 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten,
maar ook mijn handen en mijn hoofd. 10 Jezus zei tegen hem: Wie
gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want
hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. 11 Want Hij wist
wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein. 12 Toen
Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan,
ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan
heb? 13 U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik
ben het. 14 Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen
heb, moet ook u elkaars voeten wassen. 15 Want Ik heb u een voorbeeld
gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.

Dag 3 Johannes 10:11-18.
Derde stap: Jezus gaf zijn leven
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de
schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de
schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de
vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en
jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen
kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn
schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik
de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook
nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die
moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één
kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn
leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn
leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug
te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’

tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek
en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de
huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen
bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word
door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader
ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16 Ik heb nog andere
schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en
één Herder. 17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven
geef om het opnieuw te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik
geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Dag 4 Romeinen 6:3-14.
Vierde stap: Jezus stond op uit de dood
3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn
in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven
dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in
om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij
ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons
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de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan
Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn op-
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zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie
gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus
zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat
we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De
dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een
einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft
hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar
in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen
over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf
niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht,
maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit
de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig
voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet langer over u heersen,
want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

standing. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd
is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet
meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven
wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus,
nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet
meer over Hem. 10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en
altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor
God. 11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar
levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. 12 Laat de zonde dan
niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te
gehoorzamen. 13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als
wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als
mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens
van gerechtigheid zijn voor God. 14 Want de zonde zal over u niet
heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Dag 5 Efeziërs 1:17-23. Vijfde stap: Jezus is de Heerser over alles
17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle
17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerluister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u
hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien
waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die
de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht
was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en
hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog
boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en
elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in
de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als
hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de
volheid van hem die alles in allen vervult.

lijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen
van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat
de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid
van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid
van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van
de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij
Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse
gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij
en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in
de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen
en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,
23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Dag 6BS Johannes 3:14-21.
De verlossing door Jezus Christus
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de
14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de
woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft,
in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 16 Want zo lief heeft God
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet
naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om
de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen
oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit
is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer
van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders
zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het
licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij
doet.’

de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de
wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou
worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet
gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van
de eniggeboren Zoon van God. 19 En dit is het oordeel, dat het licht in
de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad,
meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die
kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken
niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het
licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

Dag 7 Efeziërs 2:4-10. Verlossing is een geschenk
4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons
heeft opgevat zo groot is, 5 heeft hij ons, die dood waren door onze

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote
liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren
zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent
genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en u zalig geworden – 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in
ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komenin de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade de eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen,
is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genau nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; de bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de
gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want
het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te
doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de
goede daden die God heeft voorbereid.
wandelen.
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Dag 8 Jesaja 9:2-7.
Profetie over de komende Verlosser
2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijd2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot
schap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de
buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep
van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere
laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze
worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de
HEER van de hemelse machten. 7 De Heer heeft zijn woord op Israël
afgestuurd, het heeft Jakobs volk getroffen.

gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. 3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de
knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 4 Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel,
gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen
einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te
grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van
nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.7 De Heere heeft een woord gezonden in Jakob,
en het is gevallen in Israël.

Dag 9 Jesaja 53:4-6.
Hij brengt vergeving van zonden
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,

4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,

die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.

ons leed heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6 Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.

Dag 10 Jesaja 42:1-7.
Hij bevrijdt uit gevangenschap
1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,

1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;

hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
3 het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
4 Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
5 Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgehamerd
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
6 In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken,
7 om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
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Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.
2 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen,
Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.
3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
4 Hij zal niet uitdoven,
Hij zal niet geknakt worden,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd.
De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.
5 Zo zegt God, de HEERE,
Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen,
Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit,
Die de adem geeft aan het volk dat daarop is,
en de geest aan hen die daarop wandelen:
6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid,
Ik zal U bij Uw hand grijpen,
Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen
tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken,
7 om blinde ogen te openen,
om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis zitten.
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