32. Zekerheden
Dag 1

Stille tijd
Dag 5BS

Johannes 10:24-30.
God laat je nooit meer los!

24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem:
‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg
het ons dan ronduit.’ 25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd,
maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over
mij, 26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen
hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij
volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan
en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij
gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van
mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’

Dag 2

3 Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht,
dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten
dien. 4 Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat
zal me met vreugde vervullen. 5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof
dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan
ben ik overtuigd – jij nu ook hebt.
6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave
die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet
een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde
en bezonnenheid. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te
getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem
gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht
die God je geeft. 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige
taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit
genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven
in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze
redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en
onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.
11 Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar; 12 daarom
moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in
wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij
machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag
aanbreekt. 13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij
hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus
Jezus zijn. 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het
goede dat je is toevertrouwd.

Hebreeën 8:12.
God rekent af met je zonden (zie ook Jesaja
43:25; 44:22; Micha 7:18-19)

12 Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer
denken.’
25 Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je
zonden vergeet.
22 Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de
ochtendnevel. Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen.
18 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont
u hun uw trouw.
19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden
tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

Dag 3

Hebreeën 4:14-17.
God helpt je precies als je het nodig hebt
wanneer je bidt

In 2 Timoteüs 1:12 NBV staat:
“ik… ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is
toevertrouwd te bewaren”, d.w.z. “wat God aan mij heeft
toevertrouwd.” .
In de HSV staat: “en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn
pand te bewaren tot die dag”, d.w.z. “wat ik aan Hem heeft
toevertrouwd.”
Paulus zegt twee dingen: ten eerste dat hij iets aan God heeft
toevertrouwd (vers 12), dan dat God iets aan hem heeft toevertrouwd
(vers 14)

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het
geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er
een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als
wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet
vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot
de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.

Dag 4

2 Timoteüs 1:3-14.
God is bij machte te bewaren wat jij aan Hem
hebt toevertrouwd (alternatieve vertaling)

Psalm 32:8-9.
God belooft je te leren welke weg je moet gaan
(zie ook Psalm 143:8-10)

8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9 Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden
bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’
8 Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. 9 Verlos
mij van mijn vijanden, H E E R , bij u zoek ik bescherming. 10 Leer
mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij
leiden over geëffende grond.
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Dag 6

Romeinen 8:31-39.
Met God voor je ben je méér dan een
overwinnaar!

Dag 9

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie
kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft
gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met
hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus,
die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van
God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede,
gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag
na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij
zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch
machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden
van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus,
onze Heer.

Dag 7

1 Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde,
Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam
geroepen, je bent van mij! 2 Moet je door het water gaan – ik ben bij
je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur
gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen
overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem
toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

Dag 10

1 Johannes 5:14-15.
God verhoort je als je vrijmoedig bidt naar Gods
wil

1 Petrus 1:3-7.
God voltooit wat Hij begint (zie ook Filippenzen
1:6)

Denk na over 1 Johannes 5:14.
14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid
dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in
overeenstemming is met zijn wil.

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn
grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij
leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd
omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis
die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van
de tijd zeker geopenbaard zal worden. 5 [4–5] 6 Verheug u hierover,
ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei
beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof –
zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur
wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus
Christus zich zal openbaren.
6 Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is,
het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
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Johannes 5:24-29.
Je bent al geestelijk opgestaan en zal ook
lichamelijk opstaan

24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem
gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt
geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het
leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de
doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen,
zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de
Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. 27 En omdat
hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel
te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment
waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen
komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het
slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid
dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in
overeenstemming is met zijn wil. 15 En omdat we weten dat hij naar
ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al
hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben

Dag 8

Jesaja 43:1-2.
God is je Redder uit de strijd (zie ook
Openbaring 17:14)

Welke vrijmoedigheid mogen christenen hebben wanneer zij bidden?
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.
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