42. Getuigen
Dag 1

Stille tijd

Jesaja 44:6-8.
Getuigen: vertellen over God Die weet wat was en
wat komen gaat

Dag 4

6 Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de
hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten
mij. 7 Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en
aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik de
mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. 8 Vrees
niet, laat de angst je niet verlammen: heb ik het je niet vanaf het begin
laten horen, heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen:
is er een god buiten mij, of een andere rots? Ik ken er geen.

Dag 2

1 Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de
Gerasenen.
2 Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de
grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten
was 3 en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met
een ketting kon niemand hem in bedwang houden. 4 Hij was al
dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de
kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg
om hem te bedwingen. 5 En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend
tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met
stenen. 6 Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel
voor hem neer, 7 en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te
maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God:
doe me geen pijn!’ 8 Want hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest,
ga weg uit die man.’ 9 Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij
antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ 10 Hij
smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. 11 Nu
liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. 12 De
onreine geesten smeekten hem: ‘Stuur ons naar die varkens, dan
kunnen we bij ze intrekken.’ 13 Hij stond hun dat toe. Toen de
onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en
de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het
meer in, en verdronk in het water.
14 De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en
in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken
wat er was gebeurd. 15 Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene
daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd
bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik
bevangen. 16 Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met
de bezetene en met de varkens was gebeurd. 17 Daarop drongen de
mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. 18 Toen hij in
de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te
mogen blijven. 19 Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem:
‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer
allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.’
20 De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor
hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd.

Marcus 1:40-45.
Getuigen: vertellen wat Jezus bij jou veranderd
heeft

40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte
hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u
mij rein maken.’ 41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte
hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42 En meteen verdween zijn
huidvraat en hij was rein. 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige
waarschuwing: 44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga
u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes
heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45 Maar toen de
man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er
gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad
kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest
blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

Dag 3

Marcus 2:13-17.
Getuigen: je oude vrienden aan Jezus Christus
voorstellen

13 Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote
mensenmenigte kwam naar hem toe, en hij onderwees hen. 14 Toen
hij verderging zag hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten,
en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Levi stond op en volgde hem. 15 Op
een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen
met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want
velen van hen volgden hem. 16 Toen de farizese schriftgeleerden zagen
dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn
leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ 17 Jezus hoorde dit en
zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar
zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar
zondaars.’
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Marcus 5:1-20.
Getuigen: je familie vertellen wat Jezus voor je
gedaan heeft

Dag 5

Marcus 8:34-38.
Getuigen: je niet schamen om over Jezus te praten

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie
mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich
nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder die zijn leven wil
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van
mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft een mens eraan
als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37 Wat zou
een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de
trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn
woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt,
wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed
met de stralende luister van zijn Vader.’
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Dag 6BS Handelingen 5:17-20.
Getuigen: vertellen over alles wat het nieuwe leven
aangaat

Dag10 Matteüs 10:16-33.
Een belofte voor hen die voor hun geloof in Jezus
uitkomen

17 Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de
sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, 18 lieten
ze de apostelen gevangennemen en opsluiten.
19 ’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de
gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 20 ‘Ga naar de tempel en
spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.’

Dag 7

16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus
scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen
en je geselen in hun synagogen. 18 Jullie zullen omwille van mij
worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis
moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19 Wanneer
ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of
wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment
worden ingegeven. 20 Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken,
het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21 De ene broer
zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen
hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun
ouders keren en hen laten terechtstellen. 22 Jullie zullen door iedereen
worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het
einde zal worden gered. 23 Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad,
vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van
Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.
24 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet
boven zijn heer. 25 Een leerling moet er genoegen mee nemen te
worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer.
Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor
zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26 Wees dus niet
bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden
en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 27 Wat ik jullie in het
duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor
gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28 Wees niet bang voor
hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever
bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in
de Gehenna. 29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er
valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. 30 Bij jullie zijn
zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus niet bang, jullie zijn
meer waard dan een hele zwerm mussen. 32 Iedereen die mij zal
erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de
hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik
verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Handelingen 20:24-27.
Getuigen: de hele wil van God, zoals in de Bijbel,
aan mensen bekendmaken (alternatieve vertaling)

24 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn
leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht
uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het
evangelie van Gods genade.
25 Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het
koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. 26 Daarom verklaar ik
hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk
ben; 27 ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te
maken met Gods wil.
Handelingen 20:27 HSV luidt als volgt: “Ik heb niet nagelaten u heel
de raad van God te verkondigen.”

Dag 8

Hebreeën 11:24-27.
Getuigen is je geloof door je daden laten spreken
(zie Hebreeën 12:1-3)

24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd,
aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao.
25 Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat
hij vluchtig voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de
beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten
van Egypte. 27 Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor
de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.
1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten
ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken,
van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en
voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het
verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het
kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon
van God. 3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de
zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en
het opgeeft.

Dag 9

Denk na over Kolossenzen 4:2-4.
2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 3 En bid dan
ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van
Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, 4 en bid dat ik het
mag onthullen zoals het moet.

Jesaja 55:10-13.
Een getuige gelooft dat geen woord van God leeg
tot Hem terugkeert

Bid dat God een deur voor je opent om het evangelie aan een ander te
vertellen.

10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet
terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten
en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten
– 11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat
ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts
keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen
zullen in de handen klappen.
13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor
mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een
eeuwig en onvergankelijk teken.
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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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