16. Het leven van Christus als Profeet,
Priester en Koning

Stille tijd

Nieuwe Bijbelvertaling

Herziene Statenvertaling

Dag 1
Lucas 1:26-38.
Aankondiging van de geboorte van Jezus
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret 26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar
in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die
een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27 naar een maagd
Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.

die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het
huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 28 En toen de
engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde.
De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29 Toen zij
hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich
af wat de betekenis van deze groet kon zijn. 30 En de engel zei tegen
haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij
God. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult
Hem de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de
Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon
van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob
Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde
komen. 34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het
Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar
ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden
overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn
woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.

30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je
zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon
baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer,
zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal
hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal
geen einde komen.’
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers
nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde:
‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste
zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je
familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd.
Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand
van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’
38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u
hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Dag 2
Lucas 2:1-20.
De geboorte van Jezus (ongeveer 4 v.Chr.)
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer
van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen
inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David
afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de Dag
van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de
Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de
Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de
hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan
om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind
zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,
19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover
nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun
was gezegd.
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ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen
stad. 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar
Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het
huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met
Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde,
toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en
zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde
Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het
open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een
engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere
omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen
hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die
voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad
van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. 12 En
dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel
een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen
weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden:
Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is,
dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 16 En zij gingen met haast en
vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij
Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over
dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich
over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders
keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij
gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
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Dag 3
Matteüs 4:17-25.
Jezus Christus als Profeet
17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ 17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want
zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Toen hij langs het
meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en
zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren
vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers
van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden
hem. 21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon
van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun
boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22 en meteen
lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.
23 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere
ziekte en elke kwaal onder het volk. 24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld
werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken
en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen. 25 En grote
groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem
en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
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 verspreidde
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 Dekapolis, uit
Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan.

Dag 4
Hebreeën 7:11-28.
Jezus Christus als Priester
11 Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de wet
11 Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt
had kunnen worden – want onder dit priesterschap had het volk de
die het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet
wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere
nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was
Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie
zoals Melchisedek, en niet zoals Aäron. 12 Maar wanneer de aard van
het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet.

niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was?
12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. 13 Want Hij van Wie deze
dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand
zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. 14 Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets
gezegd heeft in verband met het priesterschap. 15 En dit wordt nog
veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere
Priester opstaat, 16 Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk
leven. 17 Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de
ordening van Melchizedek. 18 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid.
19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de
totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen,
doet dat wel. 20 En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder het
zweren van een eed – want zij zijn wel zonder het zweren van een eed
priester geworden, 21 maar Hij is het geworden met het zweren van
een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid,
naar de ordening van Melchizedek – 22 in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. 23 En zij zijn wel in groten
getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden
altijd te blijven, 24 maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft
een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. 25 Daarom kan Hij
ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij
altijd leeft om voor hen te pleiten. 26 Want zo'n Hogepriester hadden
wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars
en boven de hemelen verheven. 27 Hij heeft het niet nodig, zoals de
hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te
brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij voor
eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. 28 Want de wet stelt
mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het
woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot
in eeuwigheid volmaakt is.

13 Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een
andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld
heeft. 14 Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met priesters in
verband gebracht. 15 Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren
dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek, 16 geen
priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke
afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven.
17 Over hem wordt immers verklaard: ‘Jij zult voor eeuwig priester
zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ 18 Het eerder gegeven gebod
wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet 19 –
de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht
–, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij
weer dichter tot God kunnen naderen. 20 Bovendien is er sprake van
een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het
priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd, 21 Jezus
daarentegen ontving het mét een dergelijke bekrachtiging, toen tegen
hem werd gezegd: ‘De Heer heeft gezworen, en komt op zijn eed niet
terug: “Jij bent priester voor eeuwig.”’22 Daardoor staat Jezus garant
voor een veel beter verbond. 23 Zij volgden elkaar generaties lang op,
omdat de dood hun belette priester te blijven, 24 terwijl hij priester
zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. 25 Zo kan hij
ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor
altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. 26 Een hogepriester als hij
hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van
de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. 27 Hij hoeft
niet, zoals de andere hogepriesters, elke Dag eerst offers op te dragen
voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij
immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven
bracht. 28 De wet stelt mensen aan als hogepriester, en mensen zijn
behept met zwakheid, maar met de bekrachtiging onder ede die later
werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de
volmaaktheid heeft bereikt.
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Dag 5
Openbaring 1:4-6.
Jezus Christus als Koning
4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en
4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en
vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten
voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de
eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.
Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door
zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft
gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe
en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, 5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe
Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen
der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en
priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht
in alle eeuwigheid. Amen.

Dag 6
Lucas 2:40-52.
De kinderjaren van Jezus
40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid;
40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld
Gods genade rustte op hem.
41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem.
42 Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar
Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44 In
de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze
een hele Dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden
begonnen te zoeken. 45 Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug
naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. 46 Na drie dagen vonden ze
hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen
luisterde en hun vragen stelde. 47 Allen die hem hoorden stonden
versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48 Toen zijn ouders hem
zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb
je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je
gezocht.’ 49 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht?
Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50 Maar ze
begrepen niet wat hij tegen hen zei. 51 Hij reisde met hen terug naar
Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat
er met hem gebeurd was in haar hart. 52 Jezus groeide verder op en
zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God
en de mensen.

met wijsheid, en de genade van God was op Hem.

41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar
Jeruzalem. 42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van
het feest naar Jeruzalem gegaan waren, 43 en die dagen tot het einde
doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in
Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. 44 Maar
omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een
dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder
de bekenden. 45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar
Jeruzalem en zochten Hem daar. 46 En het gebeurde dat zij Hem na
drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars
zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. 47 Allen die Hem
hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. 48 En
toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen
Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik
hebben U met angst gezocht. 49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u
Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? 50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. 51 En
Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig.
En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 52 En Jezus
nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Dag 7
Matteüs 4:1-11.
De voorbereiding van Jezus in de woestijn van Judea (26 n.Chr.)
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om
1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verdoor de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen zocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veeren veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de
tig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 3 En de verzoeker
beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel
kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen
dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten
broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven:
antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens
nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God
bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw
voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook
geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel
nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem
alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal
ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus
tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de
Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met
rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.
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De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de
mond van God komt. 5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige
stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6 en hij zei
tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal
geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet
misschien aan een steen stoot. 7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens
geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 8 Opnieuw nam
de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de
koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen
Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei
Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere,
uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de
duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
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Dag 8
Johannes 1:35-42.De vroege Galileese en Judeese bedieningen: Bethanië, Kana, Jeruzalem (26-27 n.Chr.).
35 De volgende Dag stond Johannes er weer met twee van zijn leer35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discilingen. 36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van pelen. 36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
God.’ 37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus
37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.
mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei
38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen
hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal hen: 39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil
‘meester’), ‘waar logeert u?’ 39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het
zeggen: Meester), waar woont U? 40 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij
zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die
Dag bij hem.
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Vlak daarna
kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de
messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), 42 en hij nam hem mee
naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van
Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).

kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het
was ongeveer het tiende uur. 41 Andreas, de broer van Simon Petrus,
was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem
gevolgd waren. 42 Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei
tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de
Christus.

Dag 9
Matteüs 9:35-38. De grote Galileese bediening: Kapérnaüm, Galilea (Jan 28 n.Chr.)
35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in
35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in
de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en
genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag,
voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos
uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen:
‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de
eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te
halen.’

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.

Dag 10BS 1 Petrus 2:4-12.
Ook christenen zijn profeet, priester en koning
4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afge4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de
keurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,
mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 dan
5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis,
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers
tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God
welgevallig zijn door Jezus Christus. 6 Daarom staat er in de Schrift:
te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de
Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekoZie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en:
Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die
zen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen
gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen
uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op
vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de
hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt,
een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods
woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een
volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods
ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van
huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken,
door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de
Dag waarop hij komt rechtspreken.
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die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en
een steen des aanstoots en een struikelblok; 8 voor hen namelijk die
zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook
bestemd zijn. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit
de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming
was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.
12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu
van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die
zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar
hen omgezien wordt.
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