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4. De verlossing Stille tijd 

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 de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 

7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en 
werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich 
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 

kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de 

aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer 
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 God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond 
tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen 

doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van 
zijn leerlingen 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.  

 

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 
schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de 
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.’  

 

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 

in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven 

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 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. 

 

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 

luister, 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. 

 

Dag 6BS Johannes 3:14-21. 

De verlossing door Jezus Christus 

14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de 

woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die 
gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo 

lief dat hij 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.’  
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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 
zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door 

zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood 
opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus 

Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe 
overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door 

Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij 
uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; 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 wat wij nu zijn: in 

Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die 

God heeft voorbereid. 

 

Dag 8 Jesaja 9:2-7. 

Profetie over de komende Verlosser 

2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap 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.  

 

Dag 9 Jesaja 53:4-6. 

Hij brengt vergeving van zonden 

4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,  

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.  

 

Dag 10 Jesaja 42:1-7. 

Hij bevrijdt uit gevangenschap 

1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,  
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.  

 

 

Denk na over Romeinen 10:13.  

13 want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal 
worden gered.’ 

 

Het oprechte gebed voor verlossing wordt altijd verhoord! 

 

Bid geregeld voor de verlossing van één of meer van je familieleden, 

vrienden of bekenden. 

 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God 

doet (Psalm 5:4) 

4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij 
tot u en wacht. 


