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Ik ben zo blij dat je er bent! Voor we met deze nieuwe sessie beginnen, wil ik de tijd nemen
om je te laten weten dat er voor JOU gebeden is! Het is geen toeval dat je meedoet met deze
online Bijbelstudie.
Mijn gebed voor jou deze sessie is simpel: dat je dichter naar onze Heer toe zult groeien
als je je dag aan dag in Zijn Woord verdiept! Terwijl je de discipline ontwikkelt om
dagelijks in Gods Woord te zijn, bid ik dat je Hem nog meer zult liefhebben als je tijd
doorbrengt met het lezen uit de Bijbel.
Voor je iedere dag de aangegeven Bijbeltekst(en) leest, bid dan en vraag God om je te helpen
het te begrijpen. Nodig Hem uit om tot je te spreken door Zijn Woord. Luister dan. Het is
Zijn taak om tot je te spreken en jouw taak om te luisteren en te gehoorzamen.
Neem de tijd om de verzen opnieuw en opnieuw te lezen.
In Spreuken wordt ons verteld dat wanneer je zoekt, gij zult vinden.
“Zoekt ernaar als was het zilver, en speur ernaar als waren het verborgen schatten.
Dan zul je begrijpen wat het betekent.”
We zijn zeer verheugd veel verschillende bronnen tot je beschikking te stellen
als je deelneemt aan onze online Bijbelstudie:
- Namen van God Studiedagboek (printversie of online aankoop)
- Leesplan

- Wekelijkse blogberichten (maandag, woensdag & vrijdag)
- Wekelijkse Bijbelteksten om te leren
- Wekelijkse video’s op maandag
- Wekelijkse uitdagingen

- Online gemeenschap: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com
- Hashtags: #LoveGodGreatly #NamesofGod

Ieder van ons hier bij Love God Greatly kan niet wachten tot we beginnen en hopen je te zien
bij de eindstreep. Houd vol, volhard, zet door – en geef niet op! Laten we tot een goed
einde brengen wat we vandaag beginnen. We zullen er zijn, iedere stap van de weg, om je aan
te moedigen! We gaan er samen voor. Vecht ervoor om vroeg op te staan, om de stress van
de dag van je af te schuiven, om alleen te zijn en tijd door te brengen in Gods Woord! Ik kan
niet wachten om te zien wat God voor ons in petto heeft deze sessie!
Reis met ons mee als we leren om God groots lief te hebben met onze levens!!!
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Love God Greatly bestaat uit een prachtige gemeenschap van vrouwen die een verscheidenheid van technologische platforms gebruikt om elkaar verantwoordelijk
te houden in Gods Woord.
We beginnen met een eenvoudig Bijbelleesplan, maar dat is nog niet alles.
Sommigen komen bijeen in huizen en lokale kerken, terwijl anderen online verbinding
maken met vrouwen verspreid over de aardbol. Ongeacht de methode, haken we liefdevol
de armen ineen en verenigen ons voor dit doel…

God groots lief te hebben met onze levens.
In de snel veranderende, technologisch gedreven wereld van tegenwoordig zou het
gemakkelijk zijn om Gods Woord te bestuderen in een geïsoleerde omgeving waarin
aanmoediging en ondersteuning ontbreekt, maar dat is niet de bedoeling hier bij Love
God Greatly. God heeft ons geschapen om te leven in gemeenschap met Hem en met
degenen om ons heen.

We hebben elkaar nodig, en we leven het leven beter samen.
Zou je, om deze reden, willen overwegen je uit te strekken en deze sessie met iemand
samen te studeren?
We hebben allemaal vrouwen in ons leven die vriendschap en verantwoording nodig
hebben en het verlangen hebben om op een dieper niveau in Gods Woord te duiken.
Wees gerust, we zullen met je mee studeren - leren met jou, juichen voor jou, genieten
van fijne gemeenschap en glimlachen van oor tot oor als we God vrouwen zien verenigen
- opzettelijk harten en gedachten verbinden voor Zijn heerlijkheid.
Het is vrij onwerkelijk - deze gelegenheid die we hebben om niet alleen dichter naar
God toe te groeien door deze studie, maar ook naar elkaar.
Dus hier is de uitdaging: bel je moeder, je zus, je oma, het meisje aan de overkant van de
straat of studievriendin aan de andere kant van het land. Neem een groep meiden van je
kerk of werk, of spreek af in een koffietent met vriendinnen die je altijd al beter wilde
leren kennen. Maak gebruik van de pracht van online contact maken voor inspiratie en
verantwoording, en benut kansen om elkaar in persoon te ontmoeten wanneer dit kan.

Arm in arm en hand in hand,
laten we dit doen… samen.
LoveGodGreatly.com
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We zijn trots op jou.
We willen echt dat jij dat weet.
We zijn trots op jou, omdat je je toewijdt om in Gods Woord te zijn… om het elke dag
te lezen en toe te passen in JOUW leven - het mooie leven dat onze Heer JOU gegeven
heeft.
Elke sessie bieden we een studiedagboek aan bij de verzen die we lezen. Dit dagboek is ontworpen om je te helpen interactie te hebben met Gods Woord en je te leren om dieper te
graven - je aan te moedigen te vertragen en echt te reflecteren op wat God tegen je zegt die dag.
Bij Love God Greatly gebruiken we de SOAP-Bijbelstudiemethode. Voordat we
beginnen, willen we graag een moment nemen om deze methode uiteen te zetten
en te delen WAAROM we aanraden het te gebruiken tijdens je stille tijd.
Waarom SOAPen?
Het is één ding om enkel te lezen in de Bijbel. Maar als je er interactie mee hebt, bewust
vertraagt om er ECHT op te reflecteren, dan springen de woorden ineens van de pagina.
De SOAP-methode stelt je in staat dieper in de Bijbel te graven en meer te zien dan wanneer
je enkel de verzen zou lezen en daarna weer je gewone gang zou gaan. We moedigen je aan
om de tijd te nemen om door onze Bijbelstudies heem te SOAPen en zelf te zien hoeveel
meer je dan uit je dagelijkse Bijbellezen haalt. Je zult versteld staan.
Wat betekent SOAP?
S- De S staat voor Scripture [Bijbelgedeelte]. Schrijf de verzen fysiek uit. Je zult versteld
staan over wat God je zal openbaren, slechts doordat je de tijd neemt om te vertragen en uit
te schrijven wat je aan het lezen bent!
O- De O staat voor Observation [Observatie]. Wat zie je in de verzen die je aan het lezen
bent? Wie is het beoogde publiek? Is er een herhaling van woorden? Welke woorden vallen
jou op?
A- De A staat voor Application [Toepassing]. Dit is wanneer Gods Woord persoonlijk wordt.
Wat zegt God vandaag tegen mij? Hoe kan ik dat wat ik net heb gelezen, toepassen in mijn
eigen leven? Welke veranderingen moet ik maken? Is er een actie die ik moet ondernemen?
P- En tenslotte staat de P voor Prayer [Gebed]. Bid Gods Woord terug naar Hem. Neem tijd
om Hem te danken. Als Hij iets heeft geopenbaard aan jou tijdens deze tijd in Zijn Woord,
bid er dan over. Belijd het als Hij zonde in je leven heeft onthuld. En onthoud dat Hij heel
veel van je houdt!
LoveGodGreatly.com
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VOORBEELD: Lees: Kolossenzen 1:5-8
S- Uw geloof en uw liefde steunen op de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Daarvan
hebt u het eerst gehoord toen het evangelie, de boodschap van de waarheid, bij u verkondigd
werd. In de hele wereld verbreidt het zich en begint het vrucht te dragen, net als hij u sinds u
hoorde van Gods genade en die onvervalst leerde kennen. Zo hebt u het geleerd van onze
dierbare medewerker Epafras, die zich als een trouw dienaar van Christus voor u inzet. Hij is
het ook die ons heeft verteld van uw liefde, waarvan de Geest de bron is.
O- •





Wanneer je geloof en liefde samenvoegt, krijg je hoop.
We moeten onthouden dat onze hoop in de hemel is… het moet nog komen.
Het evangelie is de boodschap van waarheid.
Het evangelie brengt continu vrucht voort en groeit van de eerste tot de laatste dag.
Er is maar één persoon nodig om een hele gemeenschap te veranderen… Epafras.

A- God gebruikte één man, Epafras, om een hele stad te veranderen! Ik werd eraan herinnerd dat we simpelweg geroepen zijn om anderen over Christus te vertellen - het is Gods
werk om het evangelie te verspreiden, om het te laten groeien en vrucht te laten dragen. Ik
had het gevoel dat de verzen van vandaag bijna rechtstreeks tegen LGG werden gesproken… “In de hele wereld verbreidt dit evangelie zich en begint het vrucht te dragen, net als bij u sinds u
hoorde van Gods genade en die onvervalst leerde kennen.” Het is zo leuk wanneer Gods Woord zo
levend wordt en ons bemoedigt in onze huidige situatie! Mijn vurige verlangen is dat alle
vrouwen die betrokken zijn bij deze Bijbelstudie Gods genade zullen begrijpen en dorstig
zullen zijn naar Zijn Woord. Bewogen door dit citaat uit mijn Bijbeltoelichting: “Gods

Woord is niet slechts voor onze informatie, het is voor onze transformatie.”

P- Lieve Heer, help me alstublieft om een “Epafras” te zijn - om anderen te vertellen over U
en dan de uitwerking daarvan in Uw liefdevolle handen te leggen. Help me te begrijpen en
toe te passen in mijn leven wat ik vandaag heb gelezen, waardoor ik iedere dag meer en meer
als U wordt. Help me om een leven te leven dat vruchten van geloof en liefde voortbrengt…
met mijn hoop verankerd in de hemel, niet hier op aarde. Help me te onthouden dat het
BESTE nog moet komen!
_________________________
Onthoud, de belangrijkste ingrediënten van de SOAP-methode zijn JOUW interactie
met Gods Woord en de TOEPASSING van Zijn Woord in JOUW leven.

“Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer
overdenkt, overdag en ’s nachts. Hij is als een boom aan het water, een boom die
altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is, en waarvan nooit de bladeren verdorren.
Zo’n mens zal slagen, wat hij ook doet.” ~ Psalm 1:2-3
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Lees
Genesis 22:9-14
Filippenzen 4:10-20
Efeziërs 3:14-21
Mattheüs 6:25-34
2 Petrus 1:2-4

SOAP
Genesis 22:13-14
Filippenzen 4:19
Efeziërs 3:20-21
Mattheüs 6:31-33
2 Petrus 1:3-4

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactie Dag

Psalm 23
Johannes 10:1-6; 11-15
Jesaja 40:11
Lukas 15:1-7
Psalm 100

Psalm 23:1-3
Johannes 10:14-15
Jesaja 40:11
Lukas 15:7
Psalm 100:3

WEEK 3

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactie Dag

Lukas 2:8-14
Johannes 14:25-27
Filippenzen 4:6-7
Hebreeën 13:20-21
Johannes 16:31-33

Lukas 2:13-14
Johannes 14:27
Filippenzen 4:7
Hebreeën 13:20
Johannes 16:33

WEEK 4

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactie Dag

Jesaja 28:29
Kolossenzen 2:1-3
Jakobus 1:1-7
Openbaring 7:11-12
Jesaja 9:5-6

Jesaja 28:29
Kolossenzen 2:3
Jakobus 1:5-6
Openbaring 7:11-12
Jesaja 9:5

WEEK 5

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactie Dag

Mattheüs 1:18-23
Jesaja 41:10
Mattheüs 28:16-20
Jeremia 23:23-24
Galatians 2:20

Mattheüs 1:23
Jesaja 41:10
Mattheüs 28:20
Jeremia 23:23-24
Galatians 2:20

WEEK 6

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactie Dag

Mattheüs 1:20-22
Markus 2:16-17
1 Timotheüs 1:15-17
Jesaja 53:3-7
Johannes 3:16-18

Mattheüs 1:21
Markus 2:17
1 Timotheüs 1:15
Jesaja 53:6
Johannes 3:16

WEEK 1

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactie Dag

WEEK 2
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We geloven dat het belangrijk is om doelen uit te schrijven voor iedere Bijbelstudie.
Neem nu wat tijd en schrijf drie doelen op waarop je je wilt focussen deze sessie als we
opstaan iedere dag en ons verdiepen in Gods Woord. Vergeet je doelen niet en lees ze nog
eens terug in de komende zes weken om te zorgen dat je gefocust blijft. JE KUNT HET!!!
Mijn doelen voor deze sessie zijn:
1.

2.

3.

Handtekening: _______________________________________________________
Datum: ______________________
LoveGodGreatly.com
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Wat zegt een naam?
In verschillende culturen en in verschillende tijden is de naamgeving van een baby geen
kleinigheid. Namen werden serieus afgewogen en vervolgens zorgvuldig gekozen om
verschillende redenen. Sommigen vernoemden hun kinderen naar hun voorouders als een
manier om het erfgoed van een familie te behouden. Anderen gaven hun kinderen namen die
speciale religieuze betekenis hadden. Sommigen gaven hun kinderen namen met een betekenis
waarvan ze hoopten dat het het kind zou karakteriseren in zijn of haar volwassenheid.
Bijvoorbeeld, één van mijn dochters is Madeline Ember genaamd. Madeline komt van de
naam Maria Magdalena, de eerste persoon waaraan Jezus Zichzelf liet zien na Zijn opstanding.
Ember is een kleine vonk van vuur. Door haar naam wilden we dat onze Madeline weet dat
God meisjes net zo van waarde acht als jongens en we hopen dat in haar hart haar naam een
vonk van geloof zal zijn, dat zal uitgroeien tot een laaiend vuur van liefde voor Christus.
Door heel de Bijbel heen zien we ouders hun kinderen namen geven die een of andere
betekenis hebben.Soms komt deze betekenis voort uit iets goeds (Hannah noemde haar baby
Samuël “… want ik heb hem van de Heere gekregen.” ~ 1 Sam. 1:20). Soms is het niet zo goed
(zoals wanneer Eli’s schoondochter ontdekte dat Eli en haar echtgenoot waren overleden en dat
de Ark van het Verbond was buitgemaakt, en ze haar baby Ichabod noemde, zeggende: “De eer
is weggevoerd uit Israël.” ~ 1 Sam. 4:22).
Als het nu gaat om namen van God, is het belangrijk om in te zien dat wij God niet benamen.

Hij benaamt zichzelf.
Dit is belangrijk omdat het laat zien dat er iets specifieks is dat Hij wil onthullen over Zichzelf
in Zijn namen, wat betekent dat we goed moeten opletten.
Hij overstijgt tijd en ruimte. In Jesaja 55:8 wordt ons verteld dat Zijn gedachten en Zijn wegen
niet zijn zoals die van ons. Hij is boven alles verheven en is onbegrijpelijk. En toch is Hij afgedaald om Zichzelf kenbaar te maken aan ons op manieren die we kunnen begrijpen. Hij heeft
Zichzelf namen gegeven om ons te helpen Zijn karakter te zien. Gods vele mooie namen
onthullen iets over Wie Hij is en waarom Hij doet wat Hij doet.
Dit is theologie--het bestuderen van God.
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Maar theologie eindigt niet bij alleen maar meer feiten kennen over God. Theologie begint met
waarheid, maar deze waarheid schiet wortel in ons hart en beïnvloed dan onze acties.

“Negeer het bestuderen van God,
en je veroordeelt jezelf tot struikelend en
strompelend, als het ware geblinddoekt door
het leven te gaan, zonder gevoel van richting en
begrip van wat je omringt. Op die manier kun
je je leven verspillen en je ziel verliezen.”

-J.I. Packer

Tijdens deze studie zullen we kijken naar zes van de namen die God Zichzelf gegeven heeft.
We zullen kijken naar de waarheden die deze namen onthullen over God, en hoe dit praktisch
onze dagelijkse beslissingen, emoties en relaties zou moeten beïnvloeden.
Doe met ons mee als we God vollediger leren kennen. Hij laat Zichzelf aan ons zien vanwege
Zijn grote liefde voor ons, en wij op onze beurt zouden Hem moeten liefhebben, aanbidden en
rusten in Hem.
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“Heere, onze Heere, hoe
machtig is Uw Naam op
de hele aarde! U Die Uw
majesteit getoond hebt
boven de hemel.”
-Psalm 8:2-
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Week 1 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Week 1 Bijbeltekst om te leren:

LoveGodGreatly.com

14

Gebedsfocus voor deze week: Je Familie

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

LoveGodGreatly.com

15

Genesis 22:9-14 HSV
9
En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar,
schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout.
10

Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.11 Maar de

Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie,
hier ben ik. 12 Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu
weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt. 13 Toen sloeg
Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in
het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats
van zijn zoon. 14 En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom
wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.
Filippenzen 4:10-20 HSV
10
En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid
is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. 11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. 12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is
overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als
in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 13 Alle dingen zijn mij
mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.
14

Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. 15 En ook u, Filip-

penzen, weet dat in het begin van het Evangelie, toe ik uit Macedonië vertrok, geen enkele
gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u alleen. 16 Want
ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. 17 Niet
dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. 18 Maar ik heb alles
ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus
ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer,
welbehaaglijk voor God. 19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van
LoveGodGreatly.com
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alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. 20 Onze God en Vader nu zij de
heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Efeziërs 3:14-21 HSV
14
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie
elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom
van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,
17

opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd

bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en
diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat,
opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
20

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig

de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus,
in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Mattheüs 6:25-34 HSV
25
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult;
ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het
voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en
maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet
ver te boven? 27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En
wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken
niet en spinnen niet; 29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als
één van deze. 30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven
geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Wees daarom
niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen
wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat
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u al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
34

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf

zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
2 Petrus 1:2-4 HSV
2
Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus,
onze Heere. 3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en
de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid
en Zijn deugd. 4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u
daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de
begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.
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Lees: Genesis 22:9-14
Soap: Genesis 22:13-14

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!LoveGodGreatly.com
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Lees: Filippenzen 4:10-20
Soap: Filippenzen 4:19

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Efeziërs 3:14-21
Soap: Efeziërs 3:20-21

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Mattheüs 6:25-34
Soap: Mattheüs 6:31-33

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: 2 Petrus 1:2-4
Soap: 2 Petrus 1:3-4

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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-JEHOVAH JIREH1. God voorzag Abraham van “een ram in het struikgewas”. Denk aan een tijd waarin God
voor jou een weg maakte om je te bevrijden uit een moeilijke situatie, stressvolle omstandigheid
of overweldigende strijd. Reflecteer op die situaties en omstandigheden en prijs God nu voor de
manieren waarop Hij voorzag en voor jou zorgde gedurende die tijden.

2. Bid dat God je een nood in iemands leven laat zien en dat Hij toestaat dat jij aan die nood
tegemoet komt. Bid om vrijgevig en opofferend te zijn in je liefde en zorg voor anderen. Prijs
God voor de vele manieren waarop Hij voorzien heeft in jouw noden en vraag Hem om jou in
staat te stellen gevoelig en onbaatzuchtig te zijn om beter in de noden van anderen te kunnen
voorzien.

3. We zijn vaak bereid genoegen te nemen met “goed” of “beter”, maar God verlangt voor ons
wat het “beste” is. Benoem de voorvallen wanneer Gods provisie voor jou overvloediger was
dan je ooit had gevraagd of voorgesteld dat zelfs maar mogelijk was. Dank de Heer voor Zijn
vrijgevigheid en voor de vele manieren waarop Hij voorziet in al je behoeften.

4. Op welke gebieden van je leven ben je in het bijzonder kwetsbaar voor angst en zorgen?
Belijd je zorgen aan God en vraag Hem in gebed om je te helpen allereerst Zijn koninkrijk en
Zijn gerechtigheid te zoeken in jouw leven. Loof Hem voor het helpen zoeken naar de dingen
van God vóór al het andere.

5. Op welke wijze ben je tot slaaf van zondige begeerten? Geef deze gebieden over aan Jezus
en bid dat Gods Geest je zal verlossen van deze strikken en je zal bevrijden om een deelgenoot
te worden van de goddelijke natuur. Geef God de glorie voor je overwinningen als je groeit en
rijpt in je geloof.
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-WEEK 1-
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Week 2 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Week 2 Bijbeltekst om te leren:
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Gebedsfocus voor deze week: Je Land

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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Psalm 23:1-3 HSV
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3

Hij verkwikt mijn ziel,

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Johannes 10:1-6, 11-14 HSV
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van
elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 2 Maar wie door de deur naar binnen gaat,
die is herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn
stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En wanneer hij zijn
eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem,
omdat zij zijn stem kennen. 5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van
hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. 6 Deze gelijkenis sprak Jezus
tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.
11

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling

en wie geen herder is, die de schapen niet 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,
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Jesaja 40:11 HSV
11

Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen

en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
Lukas 15:1-7 HSV
Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. 2 En de Farizeeën en de
schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.
3
En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en
er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene
aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn
schouders. 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen:
Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7 Ik zeg u dat er evenzo
blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.
Psalm 100 HSV
Juich voor de HEERE, heel de aarde!
2
Dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
3
Weet dat de HEERE God is;
Hij heeft ons gemaakt – en niet wij –
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.
4

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.
5
Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.
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Lees: Psalm 23
Soap: Psalm 23:1-3

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Johannes 10:1-6; 11-15
Soap: Johannes 10:14-15

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Jesaja 40:11

Soap: Jesaja 40:11

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-

LoveGodGreatly.com

41

Lees: Lukas 15:1-7
Soap: Lukas 15:7

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Psalm 100
Soap: Psalm 100:3

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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-JEHOVAH ROHI1. Op wat voor manieren heb je het voordeel van Gods aanwezigheid en zorg voor jou ervaren?
Vraag God om je de vele manieren te laten zien waarop Hij zorgt voor jou op een dagelijkse
basis en prijs Hem voor Zijn barmhartigheden voor jou.

2. Ben je vandaag intiemer met Jezus dan gisteren? Zo ja, wat heeft hiervoor gezorgd? Zo nee,
wat belemmert je van het genieten van een nauwe, interpersoonlijke relatie met Degene die zijn
leven vrijwillig voor jou heeft afgelegd? Prijs God voor de manier waarop Hij van je houdt en
vraag Hem om je in staat te stellen Zijn goddelijke liefde te ontvangen.

3. De Goede Herder voorziet zijn kudde van voedsel. Word jij gevoed door Gods Woord of
ben je geestelijk ondervoed als gevolg van het verwaarlozen van de Bijbel?

4. Wat is jouw manier van denken geweest over het delen van jouw geloof met een ander? Is
er iemand in je leven waarmee je graag zou willen praten over Jezus, maar je terughoudend bent
geweest om het te doen? Bid voor de gelegenheid, de moed en de bereidheid om Gods waarheid te delen met iemand die over het evangelie moet horen.

5. Als God ons gemaakt heeft en wij van Hem zijn, hoe kan ons leven de dankbaarheid, toewijding en eer weerspiegelen die Hem toekomt voor Zijn voorziening, koestering en continue
leiding? Welk gevoel krijg je te weten dat je onder Gods toeziende zorg bent? Hoe zal deze
waarheid je houding en daden veranderen wanneer je in de verleiding wordt gebracht te
twijfelen aan Zijn goedheid en eeuwigdurende liefde en zorg voor jou?
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-WEEK 2-
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Week 3 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Week 3 Bijbeltekst om te leren:
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Gebedsfocus voor deze week: Je Vrienden

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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Lukas 2:8-14 HSV
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.

Johannes 14:25-27 HSV
25
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26 Maar de Trooster, de Heilige
Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de
wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Filippenzen 4:6-7 HSV
6
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal
uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
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Hebreeën 13:20-21 HSV
20
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit
de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, 21moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is,
door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Johannes 16:31-33 HSV
31
Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? 32 Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen,
omdat de Vader bij Mij is. 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult
hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld
overwonnen.
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Lees: Lukas 2:8-14
Soap: Lukas 2:13-14

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Johannes 14:25-27
Soap: Johannes 14:27

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Filippenzen 4:6-7
Soap: Filippenzen 4:7

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Hebreeën 13:20-21
Soap: Hebreeën 13:20

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Johannes 16:31-33
Soap: Johannes 16:33

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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-VREDEVORST1. Hoe heeft de vrede van Jezus je leven veranderd? Hoe heeft het je intrapersonele relatie
(zelfbeeld, zelfinzicht en toekomstgeoriënteerde verwachtigen) veranderd? Hoe heeft het je
interpersonele relaties (relaties met anderen) veranderd?

2. Wanneer je niet Gods blijvende vrede in je situatie en/of omstandigheid kunt toepassen,
overweeg dan de volgende aanmaningen van God in Filippenzen 4:6-9 en pas deze principes
toe:
a) Prijs God in alle omstandigheden.
b) Bid en smeek met dankzegging over de zorg.
c) Streef naar gehoorzaamheid in je gedachtenleven: focus op wat waar, eerzaam, rechtvaardig,
rein, lieflijk, welluidend, deugdig en prijzenswaardig is.
d) Praktische toepassing van Gods waarheid – breng het in de praktijk.

3. Denk aan een tijd waarin Gods vrede je gesteund en gedragen heeft door een moeilijke tijd.
Hoe wist je dat God je hart en gedachten bewaakte door die ervaring heen?

4. Wat betekent het om verzoend te zijn met God? Als het bloed van Jezus voldeed voor
goddelijke gerechtigheid, wat is dan jouw passende antwoord op dit ultieme offer door Jezus
Christus? (Romeinen 12:1-2)

5. Door Jezus Christus is de wereld een overwonnen vijand. Hoe kan deze kennis vrede
brengen temidden van onze persoonlijke beproevingen en tegenslagen?
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-WEEK 3-
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Week 4 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Week 4 Bijbeltekst om te leren:
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Gebedsfocus voor deze week: Je Kerk

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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Jesaja 28:29 HSV
Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten.
Hij is wonderbaar van raad,
Hij is groot in wijsheid.
Kolossenzen 2:1-3 HSV
Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn,
alsook voor zo velen die mij nooit in levende lijve hebben gezien, 2 opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de
Vader en Van Christus, 3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
Jakobus 1:1-7 HSV
Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus,
aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn:
Wees verheugd!
2

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want

u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding
ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
5

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder

overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij er in
geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee,
die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet
denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
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Openbaring 7:11-12 HSV
11

En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich

vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze
God tot in alle eeuwigheid. Amen.
Jesaja 9:6-7 HSV
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.
7

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.

LoveGodGreatly.com

67

Lees: Jesaja 28:29
Soap: Jesaja 28:29

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Kolossenzen 2:1-3
Soap: Kolossenzen 2:3

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

LoveGodGreatly.com

71

Lees: Jakobus 1:1-7
Soap: Jakobus 1:5-6

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Openbaring 7:11-12
Soap: Openbaring 7:11-12

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Jesaja 9:6-7
Soap: Jesaja 9:6

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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-WONDERBARE RAADSMAN1. God is in staat om Zijn Woord te gebruiken om ons raad te geven tijdens onze levensreis.
2 Timotheüs 3:16 zegt: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.” Deze vier
gebieden overwegend, wanneer en hoe heeft God je voor het laatst onderwezen, weglegd,
verbeterd en opgevoed in rechtvaardigheid?

2. Het is niet ongewoon om raad in te winnen van vertrouwde familie, vrienden of adviseurs
voorafgaand aan het zoeken van Gods wijsheid en kennis. Daag jezelf gedurende de komende
week uit om je zorgen met God te delen door gebed en Zijn raad te zoeken door Zijn Woord
voordat je een beroep doet op iemand anders.

3. Wat geeft je het gevoel alsof God je gebeden niet hoort? Onthoud, vertraagde antwoorden
zijn niet Gods weigering.

4. Wat zijn manieren waarop jij persoonlijk God zegent, grootmaakt en dankzegt gedurende de
week?

5. Wanneer in je leven ervoer je God als je Wonderbare Raadsman, je Machtige God, je
Eeuwige Vader en je Vredevorst?
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-WEEK 4-
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Week 5 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Week 5 Bijbeltekst om te leren:
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Gebedsfocus voor deze week: Zendelingen

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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Mattheüs 1:18-23 HSV
18

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in

ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige
Geest. 19 Jozef, haar man, wilde haar ongemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar
niet in het openbaar te schande wilde maken. 20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel
van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd
Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21 en zij
zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken
van hun zonden. 22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is
door de profeet, toen hij zei:
23

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren,

en u zult Hem de naam Immanuël geven; vertaald betekent dat: God met ons.
Jesaja 41:10 HSV
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
Mattheüs 28:16-20 HSV
16

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 17 En

toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus kwam naar hen
toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de
dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
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Jeremia 23:23-24 HSV
23

Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? 24 Zou iemand zich

op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ik hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul
Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE.
Galaten 2:20 HSV
20

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover

ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en
Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
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Lees: Mattheüs 1:18-23
Soap: Mattheüs 1:23

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.

LoveGodGreatly.com

84

Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Jesaja 41:10
Soap: Jesaja 41:10

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Mattheüs 28:16-20
Soap: Mattheüs 28:20

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Jeremia 23:23-24
Soap: Jeremia 23:23-24

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Galaten 2:20
Soap: Galaten 2:20

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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-IMMANUËL1. Jezus’ geboorte werd meer dan 700 jaar eerder geprofeteerd in Jesaja 7:14. Hoe beïnvloed
deze demonstratie van Gods oneindige kennis en kracht je dagelijkse interactie met God?

2. Denk aan een tijd waarop God ingreep namens jou en je Zijn liefde, zorg, hulp en/of steun
toonde tijdens een cruciale tijd in je leven. Beschrijf hoe het voelde om zo persoonlijk geliefd te
zijn door je hemelse Vader.

3. Benoem verschillende redenen waarom onze gehoorzaamheid belangrijk is voor God.

4. Waarom kan de alwetendheid van God je vrede geven in dit leven en vreugde in het leven
dat nog komt? Welke passages uit de Bijbel spreken van Gods alwetendheid?

5. We zijn voortdurend gebieden van ons leven aan het overgeven aan Jezus. Welke delen van
je leven zijn nog steeds onder je eigen bewind? Wat zou ervoor nodig zijn om deze gebieden
over te geven aan Jezus?
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-WEEK 5-

LoveGodGreatly.com

95

Week 6 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Week 6 Bijbeltekst om te leren:
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Gebedsfocus voor deze week: Neem tijd om God te danken voor hoe Hij aan het werk is in
jouw leven.

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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Mattheüs 1:20-22 HSV
Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en
zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in
haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam
Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22 Dit alles geschied opdat
vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet,
Markus 2:16-17 HSV
16

En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars,

zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? 17 En
toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie
ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
1 Timotheüs 1:15-17 HSV
15

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld ge-

komen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij
barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn
geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige
leven. 17 De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God,
zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Jesaja 53:3-7 HSV
Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
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4

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,
ons leed heeft Hij gedragen.

Wij 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.
7

Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.

Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.
Johannes 3:16-18 HSV
16

Want zo lief heeft God 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.
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Lees: Mattheüs 1:20-22
Soap: Mattheüs 1:21

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Markus 2:16-17
Soap: Markus 2:17

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

LoveGodGreatly.com

103

Lees: 1 Timotheüs 1:15-17
Soap: 1 Timotheüs 1:15

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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Lees: Jesaja 53:3-7
Soap: Jesaja 53:6

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Lees: Johannes 3:16-18
Soap: Johannes 3:16

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Prayer- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

-Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht!-
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-JEZUS1. Wat is ervoor nodig voor jou om vergeven te zijn van je zonden?

2. Overweeg wie in je leven niet de noodzaak van een Redder inziet. Bid voor deze mensen dat
ze de nood zien.

3. Van welke zonde in je eigen leven vind je het moeilijk om te geloven dat Jezus het heeft
vergeven?

4. Denk na over de zonden waar je dagelijks mee worstelt. Loof de Heer dat Hij gestorven is
voor al jouw zonden – verleden, heden en toekomst.

5. Prijs God vandaag dat God zo van jou hield dat wanneer je de enige persoon op de wereld
was geweest, Hij zou zijn gestorven om jouw eeuwige toekomst te verzekeren.
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-WEEK 6-
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