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Welkom
WE ZIJN BLIJ dat je besloten hebt om met ons mee te doen met deze Bijbelstudie! Allereerst willen we je 
laten weten dat er voor jou gebeden is! Het is geen toeval dat je meedoet met deze studie.

Ons gebed voor jou 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, is ons 
gebed dat je Hem nog meer zult gaan 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, je zult vinden. “Zoekt ernaar als was het zilver, en speur ernaar als waren het verborgen 
schatten. Dan zul je begrijpen wat het betekent.” (Spreuken 2:4-5)

We zijn zeer verheugd deze verschillende bronnen tot je beschikking te stellen als je deelneemt aan 
onze online Bijbelstudie:

 - Gebroken & Verlost Studieboek

 - Leesplan

 - Wekelijkse Blogberichten (maandag, woensdag en vrijdag)

 - Wekelijkse Bijbelteksten om te leren

 - Wekelijkse Video’s op Maandag

 - Wekelijkse Uitdagingen

 - Online Gemeenschap: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

 - Hashtags: #LoveGodGreatly

Ieder van ons hier bij Love God Greatly kan niet wachten tot je begint en we hopen je te zien bij 
de eindstreep. Houd vol, volhard, zet door – en geef niet op! Breng tot een goed einde wat je vandaag 
begint. 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! Laten we zien wat God in petto heeft voor jou deze studie! Reis met ons 
mee als we leren om God groots lief te hebben met onze levens!
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Onze Gemeenschap
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 daar stopt het niet.

Sommigen komen bijeen in huizen en lokale kerken, terwijl anderen online verbinding maken 
met vrouwen over de hele wereld. Op welke manier dan ook, we sluiten liefdevol de armen aaneen en 
verenigen we 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 samen met iemand 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.
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Hoe werkt Soap
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 gewoon je 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 de P die staat 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! 
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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. (GNB)

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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Soap Leesplan
WEEK 1 - Naomi – verlies/eenzaamheid

 Lees: Ruth 1 SOAP: Ruth 1:20-21
 Lees: Psalm 119:25-32 SOAP: Psalm 119:28
 Lees: Psalm 34 SOAP: Psalm 34:18-19
 Lees: Openbaring 21:1-6 SOAP: Openbaring 21:4 
 Lees: Psalm 42 SOAP: Psalm 42:12

WEEK 2 - Mozes – angst en zwakheid
 Lees: Exodus 3:1-15 SOAP: Exodus 3:11-14
 Lees: Exodus 4:1-17 SOAP: Exodus 4:10-13
 Lees: Deutronomium31:1-8 SOAP: Deutronomium31:7-8
 Lees: Jesaja 40:28-31 SOAP: Jesaja 40:28-31
  Lees: Jesaja 41:9-10 SOAP: Jesaja 41:10

WEEK 3 - Sara - onvruchtbaarheid 
 Lees: Genesis 17:15-19; Genesis 18:9-15 SOAP: Genesis 18:12-14a
 Lees: Psalm 55 SOAP: Psalm 55:23
 Lees: Psalm 73 SOAP: Psalm 73:25-26
 Lees: Psalm 119:68; Psalm 34:8-11 SOAP: Psalm 119:68
 Lees: 2 Korinthiërs 4:7-11 SOAP: 2 Korinthiërs 4:7-9

WEEK 4 - Paulus – misplaatste ijver en trots
 Lees: Galaten 1:11-14 SOAP: Galaten 1:14
 Lees: Galaten 6:11-16 SOAP: Galaten 6:14-15
 Lees: 1 Korinthiërs 1:26-31 SOAP: 1 Korinthiërs 1:30-31
 Lees: Jakobus 4:6-10 SOAP: Jakobus 4:6
 Lees: Titus 2:11-14 SOAP: Titus 2:14

WEEK 5 – De Overspelige Vrouw 
 Lees: Johannes 8:1-11 SOAP: Johannes 8: 10-11
 Lees: Romeinen 8:1-11 SOAP: Romeinen 8:1-2
 Lees: Psalm 103 SOAP: Psalm 103:11-13
 Lees: Psalm 27 SOAP: Psalm 27:7-8
 Lees: Jakobus 4:1-4 SOAP: Jakobus 4:4

WEEK 6 - Jezus – Gebroken en Opgestaan Voor Ons
 Lees: Jesaja 53 SOAP: Jesaja 53:4-5
 Lees: Mattheüs 26:17-29 SOAP: Mattheüs 26:26-27
 Lees: Johannes 19:16-30 SOAP: Johannes 19:28-30
 Lees: Hebreeën 12:1-3 SOAP: Hebreeën 12:3
 Lees: 1 Korinthiërs 15:1-4 SOAP: 1 Korinthiërs 15:3,4
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Doelen
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: ______________________
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Introductie
Gebroken

DAT BETEKENT beschadigd zijn en niet langer in werkbare staat. Je ziet het in ziekte die huishoudt in 
een eens energiek en levendig lijf. Je ziet het in families waar de huwelijken gebroken zijn. Je ziet het in 
relaties die lijden onder bewuste, maar ook onbewuste verwonding.  Gebrokenheid uit zich in tranen 
en dood, in lijden en hartzeer, in beschadiging en verval. Het leidt vaak tot woede en hebzucht, tot 
egoïsme of eenzaamheid, of zelfs tot wanhoop.

Gebrokenheid is overal om ons heen. Hoe hard we ons best ook doen, we kunnen er niet aan 
ontsnappen, want de gebrokenheid is binnenin ons. 

En dat allemaal vanwege de zonde.  

In het boek De Leeuw en het Land achter de Kleerkast van C.S. Lewis verandert een boze heks 
degenen waar ze ontevreden over is in stenen standbeelden. Haar slachtoffers leven, maar kunnen niks 
doen. Ze moeten gered worden. Dit is wat de zonde met ons hart gedaan heeft. Harten die eens geklopt 
hebben voor de liefde van God zijn versteend, zodat we God niet langer werkelijk lief kunnen hebben. 
De zonde heeft een kloof veroorzaakt tussen mens en God, en tussen mensen onderling. Het verschil 
met het boek is dat er geen heks is. We hebben het onszelf aangedaan. 

Net zoals een gevangenisbewaarder heeft de zonde ons vastgeketend in kettingen en heeft ons 
verzegeld met een zegel van schuld dat we zelf niet kunnen breken of verwijderen. Zonde is alle 
duisternis, alle gruwelijkheid, alle kwaad. Alles op aarde is gevangen in deze vloek en deze vloek 
vernietigt alles op zijn pad. 

Door de hele Schrift heen lezen we verhalen van gebroken mensen. Van Adam tot de apostel Paulus, 
geen van hen had hoop. Vanwege de schoonheid van Gods Woord zijn het niet alleen tragische verhalen. 
Door de Bijbel heen is namelijk het grootste verhaal van verlossing geweven.

Verlost

MAAR GOD!

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde,  
waarmee Hij ons liefgehad heeft, 

ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt 
 – uit genade bent u zalig geworden –  

Efeze 2:4-5
Bij God is er altijd goed nieuws. Hij heeft Zijn schepping niet in zonde achtergelaten. Hij heeft 
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de gebrokenheid van Zijn mensen niet genegeerd. 

In de komende weken zullen we de goedheid van God zien als Hij Sara gedenkt in haar jaren van 
onvruchtbaarheid. Kom en zie hoe Hij zorgt voor Naomi als zij worstelt met verlies en eenzaamheid. 
Zie onze grote God die Mozes moed geeft, Paulus ware ijver en de overspelige vrouw vergeving en een 
kans op een nieuw leven.

Hoewel we de genade en barmhartigheid van God zien in deze verhalen, helpen die verhalen ons 
maar even. Onze gebrokenheid gaat verder dan onze fysieke en emotionele staat. Alle mensen die we 
gaan bestuderen – ook wijzelf – hebben harten en zielen die redding nodig hebben; anders zou onze 
gebrokenheid nooit eindigen. In Gods werk van herstel ervaren we liefde, blijdschap, voldoening en 
vrijheid door Jezus Christus. We zullen zien dat het antwoord op al onze gebrokenheid, wat dat 
dan ook is, Christus zelf is. 

Door het hele Oude Testament heen vinden we Gods belofte dat er een Redder komt – een Verlosser 
wiens offer de keten van zonde zou breken en wiens bloed het versteende hart zou doen smelten. 
Hoewel gebrokenheid – zoals we het zien hier op aarde – geen realiteit voor ons meer is in de hemel, 
zullen we de tekenen van de gebrokenheid van Christus dagelijks zien. Zijn handen, Zijn voeten en 
Zijn zijde zullen voor altijd de littekens dragen van die vreselijke dood die Hij heeft doorgemaakt voor 
ons. Het bewijs van onze verzoening zal voor altijd voor ons zijn en we zullen ons verheugen! 

Dus pak een lekker kopje koffie of kopje thee, sla je Bijbel open en laten we ons verheugen als 
gebrokenen en verlosten door God. 
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Week 1
Week 1 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Je Familie

 Gebed Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag



De HEERE is nabij de gebrokenen van 
hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.

PSALM 34:19
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Schriftgedeelte voor Week 1

WeeK 1

NAOMI – VERLIES/EENZAAMHEID

MAANDAG
RUTH 1

1 In de dagen dat de richters leiding gaven aan 
het volk, gebeurde het dat er hongersnood 
was in het land. Daarom ging een man uit 
Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling 
in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn 
vrouw en zijn twee zonen. 2 De naam van de 
man was Elimelech, de naam van zijn vrouw 
Naomi en de namen van zijn twee zonen 
Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem 
in Juda. En zij kwamen in de vlakten van 
Moab en bleven daar. 3 Elimelech, de man van 
Naomi, stierf, en zij bleef achter met haar twee 
zonen.
4 Die namen voor zich Moabitische vrouwen. 
De naam van de ene was Orpa en de naam van 
de andere Ruth. En zij bleven daar ongeveer 
tien jaar. 5 En die twee, Machlon en Chiljon, 
stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder 
haar twee zonen en zonder haar man.
6 Toen maakte zij zich met haar schoondochters 
gereed en keerde terug uit de vlakten van 
Moab, want zij had in het land Moab gehoord 
dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had 
door hun brood te geven. 7 Daarom trok zij 
weg uit de plaats waar zij geweest was, en haar 
twee schoondochters gingen met haar mee. 
Toen zij op weg gegaan waren om terug te 
keren naar het land Juda, 8 zei Naomi tegen 
haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, 
ieder naar het huis van haar moeder. Moge 
de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen, 
zoals jullie die bewezen hebben aan hen die 

gestorven zijn, en aan mij. 9 Moge de HEERE 
jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in 
het huis van haar man. Toen zij hen kuste, 
begonnen zij luid te huilen.
10 En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij 
keren met u terug naar uw volk. 11 Maar 
Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom 
zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog 
zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen 
zouden kunnen worden? 12 Keer terug, mijn 
dochters! Ga heen, want ik ben te oud om 
een man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb 
hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man 
hebben, ja zelfs zonen baren, 13 zouden jullie 
dan wachten tot zij groot geworden waren? 
Zou dat jullie er dan van weerhouden om een 
man te hebben? Nee, mijn dochters, want het 
is voor mij veel bitterder dan voor jullie: de 
hand van de HEERE is tegen mij uitgestrekt. 
14 Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. 
En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth 
klampte zich aan haar vast. 15 Daarom zei zij: 
Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar 
volk en naar haar goden. Keer ook terug, je 
schoonzuster achterna. 16 Maar Ruth zei: Dring 
er bij mij niet langer op aan u te verlaten en 
terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen 
gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal 
ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw 
God mijn God. 17 Waar u sterft, zal ik sterven, 
en daar zal ik begraven worden. De HEERE 
mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, 
alleen de dood zal scheiding maken tussen mij 
en u.
18 Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen 
had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar 
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te spreken. 19 Zo gingen zij samen verder, tot zij 
in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen 
zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad 
over hen in rep en roer raakte, en de vrouwen 
zeiden: Is dit Naomi? 20 Maar zij zei tegen 
hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, 
want de Almachtige heeft mij grote bitterheid 
aangedaan. 21 Ík ging vol weg, maar de HEERE 
heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom 
zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE 
tegen mij getuigd heeft en de Almachtige 
mij kwaad gedaan heeft? 22 Zo keerde Naomi 
terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar 
schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van 
Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan 
het begin van de gersteoogst.

DINSDAG
PSALM 119:25-32

25 Mijn ziel kleeft aan het stof; 
maak mij levend overeenkomstig Uw woord.
26 Ik heb U mijn wegen verteld en U hebt mij 
verhoord; 
leer mij Uw verordeningen.
27 Geef mij inzicht in de weg van Uw bevelen, 
dan zal ik Uw wonderen overdenken.
28 Mijn ziel weent tranen van verdriet; 
richt mij op overeenkomstig Uw woord.
29 Laat de weg van de leugen van mij wijken,
schenk mij genadig Uw wet.
30 Ik heb de weg van de waarheid gekozen, 
Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.
31 Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; 
HEERE, beschaam mij niet.
32 Ik zal de weg van Uw geboden lopen, 
wanneer U mijn hart verruimd hebt.

WOENSDAG
PSALM 34

1 Een psalm van David; toen hij zijn gezicht 
had vertrokken bij Abimelech, die hem 
verdreef, zodat hij ervandoor ging.
2 Ik zal de HEERE te allen tijde loven, 
Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.
3 Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; 
de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd 
zijn.
4 Maak de HEERE met mij groot, 
laten wij tezamen Zijn Naam roemen.
5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij 
geantwoord, 
en mij gered uit al wat ik vrees.
6 Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op 
Hem aan; 
en hun gezicht werd niet rood van schaamte.
7 Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; 
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
8 De engel van de HEERE legert zich
rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
9 Proef en zie dat de HEERE goed is; 
welzalig de man die tot Hem de toevlucht 
neemt.
10 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen,
want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, 
maar wie de HEERE zoeken, hebben geen 
gebrek aan enig goed.
12 Kom, kinderen, luister naar mij, 
ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.
13 Wie is de man die vreugde vindt in het leven, 
die dagen liefheeft om het goede te zien?
14 Behoed je tong voor het kwaad
en je lippen voor het spreken van bedrog.
15 Keer je af van het kwaad en doe het goede;
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zoek de vrede en jaag die na.
16 De ogen van de HEERE rusten op de 
rechtvaardigen, 
Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.
17 Het aangezicht van de HEERE is tegen hen 
die kwaad doen: 
Hij zal hun nagedachtenis van de aarde 
uitroeien.
18 Zij roepen en de HEERE hoort, 
Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
19 De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,
Hij verlost de verbrijzelden van geest.
20 De rechtvaardige heeft veel ellende,
maar uit dat alles redt de HEERE hem.
21 Hij bewaart al zijn beenderen, 
niet één daarvan wordt gebroken.
22 Het kwaad brengt de goddeloze de dood; 
wie de rechtvaardige haten, worden schuldig 
verklaard.
23 De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren; 
allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden 
niet schuldig verklaard.

DONDERDAG
OPeNBARING 21:1-6

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbijgegaan. En de zee was er niet 
meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de 
hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor 
haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een 
luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 
God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, 
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij 
hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal 
er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht 

of moeite zal er meer zijn. Want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op 
de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze 
woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En 
Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de 
Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie 
dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven 
uit de bron van het water des levens.

VRIJDAG
PSALM 42

1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de 
zonen van Korach.
2 Zoals een hert schreeuwt naar de 
waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o 
God!
3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. 
Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods 
aangezicht te verschijnen?
4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is 
uw God?
5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij 
uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen 
optrok naar Gods huis, 
onder luide vreugdezang en lofliederen: een 
feestvierende menigte.
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u 
onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven 
voor de volkomen verlossing van Zijn 
aangezicht.
7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, 
daarom denk ik aan U vanuit het land van de 
Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het 
laaggebergte.
8 Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw 
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waterkolken bruisen; 
al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen 
gegaan.
9 Maar de HEERE zal overdag Zijn 
goedertierenheid gebieden; 
‘s nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot 
de God van mijn leven.
10 Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet 
U mij? 
Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de 
onderdrukking van de vijand?
11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen 
mijn tegenstanders mij, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is 
uw God?
12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent 
u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn 
aangezicht en mijn God.



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 1

Ruth 1 
Ruth 1:20-21

Maandag



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

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

LoveGodGreatly.com 19

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 1

Maandag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

20 LoveGodGreatly.com

LEES:
SOAP:

WeeK 1

Psalm 119:25-32
Psalm 119:28

Dinsdag



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

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

LoveGodGreatly.com 21WeeK 1

Dinsdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

22 LoveGodGreatly.com

LEES:
SOAP:

WeeK 1

Psalm 34
Psalm 34:18-19

Woensdag



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

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

LoveGodGreatly.com 23

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 1

Woensdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

24 LoveGodGreatly.com

LEES:
SOAP:

WeeK 1

Openbaring 21:1-6
Openbaring 21:4 

Donderdag



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

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

LoveGodGreatly.com 25WeeK 1

Donderdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

26 LoveGodGreatly.com

LEES:
SOAP:

WeeK 1

Psalm 42
Psalm 42:12

Vrijdag



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

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

LoveGodGreatly.com 27

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 1

Vrijdag
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1. Wat betekent de naam “Mara” en waarom wil Naomi zo genoemd worden?

2. Volgens Psalm 119 kunnen we kracht vinden als we uitgeput zijn, hoe? Als we hierover nadenken, 
wat moet onze prioriteit dan zijn?

3. Wat betekent het dat de Heer ons hoort? Wat betekent dat voor degenen die worstelen met 
eenzaamheid?

4. Hoe geeft de hoop op de toekomst uit Openbaring 21:4 ons nu hoop in onze eenzaamheid en ons 
verlies vandaag?

5. Welke waarheden over Gods karakter kunnen ons vertroosten als we tijden van verlies kennen? 

Reflectievragen
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Mijn Reactie
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Week 2
Week 2 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Je Land

 Gebed Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag



De HEERE nu is het Die voor u uit gaat.  
Hij zal met u zijn. Hij zal u niet  

loslaten en u niet verlaten.  
Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

DEUTRONOMIUM 31:8
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Schriftgedeelte voor Week 2

WeeK 2

MOZES - ANGST EN ZWAKHEID

MAANDAG
eXODUS 3:1-15

1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn 
schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij 
dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en 
hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En 
de Engel van de HEERE verscheen hem in een 
vuurvlam uit het midden van een doornstruik. 
Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde 
in het vuur, maar de doornstruik werd niet 
verteerd. 3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat 
indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, 
waarom de doornstruik niet verbrandt. 4 Toen 
de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot 
hem uit het midden van de doornstruik en zei: 
Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5 En Hij 
zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen 
van uw voeten, want de plaats waarop u staat, 
is heilige grond. 6 Hij zei verder: Ik ben de God 
van uw vader, de God van Abraham, de God van 
Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte 
zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te 
kijken. 7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de 
onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, 
gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege 
hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken 
hun leed. 8 Daarom ben Ik neergekomen om het 
volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, 
en het te leiden uit dit land naar een goed 
en ruim land, naar een land dat overvloeit 
van melk en honing, naar het gebied van de 
Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, 
de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9 
Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de 
Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de 

onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren 
hen onderdrukken. 10 Nu dan, ga op weg. Ik zal 
u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de 
Israëlieten, uit Egypte leiden. 11 Mozes zei echter 
tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou 
gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 12 
En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit 
zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: 
Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God 
dienen op deze berg. 13 En Mozes zei tegen God: 
Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen 
hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar 
u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn 
Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 14 En 
God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. 
Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten 
zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 
15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u 
tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God 
van uw vaderen, de God van Abraham, de God 
van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u 
toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, 
dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie 
op generatie.

DINSDAG
eXODUS 4:1-17

1 Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij 
zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem 
willen luisteren, want zij zullen zeggen: De 
HEERE is niet aan u verschenen. 2 De HEERE 
zei tegen hem: Wat hebt u daar in uw hand? 
Hij zei: Een staf. 3 Hij zei: Werp hem op de 
grond. En hij wierp hem op de grond en hij 
werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. 4 
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Maar de HEERE zei tegen Mozes: Strek uw 
hand uit, en grijp hem bij zijn staart, – toen 
stak hij zijn hand uit en greep hem vast, en hij 
werd weer een staf in zijn hand – 5 opdat zij 
geloven dat de HEERE aan u verschenen is, de 
God van hun vaderen, de God van Abraham, 
de God van Izak en de God van Jakob. 6 De 
HEERE zei verder tegen hem: Steek toch uw 
hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in 
zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn, 
en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. 7 
Hij zei: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. 
En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem, 
en toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, 
hij was weer als zijn overige vlees. 8 En het zal 
gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de 
boodschap van het eerste teken willen luisteren, 
dat zij dan toch wel de boodschap van het 
laatste teken zullen geloven. 9 En mocht het 
zijn dat zij zelfs deze twee tekenen niet willen 
geloven en niet naar uw stem willen luisteren, 
dan moet u water uit de Nijl nemen en dat 
uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u 
uit de Nijl zult nemen, veranderen, ja, in bloed 
veranderen op het droge. 10 Toen zei Mozes 
tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man 
van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag 
al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot 
Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek 
onduidelijk en moeizaam. 11 Maar de HEERE 
zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond 
gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, 
ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE? 12 
Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u 
leren wat u spreken moet. 13 Maar hij zei: Och 
Heere, zend toch iemand anders, door wiens 
hand U deze boodschap ook maar wilt zenden. 
14 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE 
tegen Mozes en Hij zei: Aäron, de Leviet, 
is toch uw broer? Ik weet dat híj uitstekend 
spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u 
tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte 

verblijden. 15 Dan moet u tot hem spreken en 
hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf 
zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren 
wat u doen moet. 16 En híj zal voor u tot het 
volk spreken. Dan zal het zó zijn: Híj zal voor 
u tot een mond zijn en ú zult voor hem tot een 
god zijn. 17 Neem daarom deze staf in uw hand, 
waarmee u die tekenen moet doen.

WOENSDAG
DeUTeRONOMIUM 31:1-8

1 Daarop is Mozes deze woorden tot heel 
Israël gaan spreken, 2 en hij zei tegen hen: 
Ik ben heden honderdtwintig jaar oud. Ik 
kan niet meer uitgaan of ingaan; bovendien 
heeft de HEERE tegen mij gezegd: U zult 
deze Jordaan niet oversteken. 3 De HEERE, 
uw God, Hij zal voor u uit overtrekken. Hij 
zal deze volken van voor uw ogen wegvagen, 
en u zult hen uit hun bezit verdrijven. Jozua 
zal voor u uit overtrekken, zoals de HEERE 
gesproken heeft. 4 En de HEERE zal met hen 
doen zoals Hij met Sihon en Og, koningen 
van de Amorieten, en met hun land gedaan 
heeft, die Hij weggevaagd heeft. 5 Wanneer de 
HEERE hen aan u gegeven heeft, moet u met 
hen doen overeenkomstig alle geboden die ik u 
gegeven heb. 6 Wees sterk en moedig, wees niet 
bevreesd en schrik niet voor hen terug, want 
het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. 
Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. 7 En 
Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de 
ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, 
want ú zult met dit volk het land binnengaan 
dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft 
hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten 
nemen. 8 De HEERE nu is het Die voor u uit 
gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten 
en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees 
niet ontsteld.
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DONDERDAG
JeSAJA 40:28-31

28 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? 
De eeuwige God, de HEERE, de Schepper 
van de einden der aarde, wordt niet moe en 
niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn 
inzicht. 29 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij 
vermeerdert de sterkte van wie geen krachten 
heeft. 30 Jongeren zullen moe en afgemat 
worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; 
31 maar wie de HEERE verwachten, zullen 
hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels 
uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet 
moe worden.

VRIJDAG
ISAIAH 41:9-10

9 u, die Ik gegrepen heb van de einden der 
aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen 
wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u 
verkozen, Ik heb u niet verworpen. 10 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.
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Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

36 LoveGodGreatly.com

LEES:
SOAP:

WeeK 2

Exodus 3:1-15
Exodus 3:11-14

Maandag



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

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

LoveGodGreatly.com 37

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 2

Maandag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

38 LoveGodGreatly.com

LEES:
SOAP:

WeeK 2

Exodus 4:1-17
Exodus 4:10-13

Dinsdag



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

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

LoveGodGreatly.com 39WeeK 2

Dinsdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 2

Deutronomium31:1-8
Deutronomium31:7-8

Woensdag



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

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

LoveGodGreatly.com 41

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 2

Woensdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 2

Jesaja 40:28-31
Jesaja 40:28-31

Donderdag



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

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

LoveGodGreatly.com 43WeeK 2

Donderdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 2

Jesaja 41:9-10
Jesaja 41:10

Vrijdag



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

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

LoveGodGreatly.com 45

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 2

Vrijdag
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1. Welke zwakheid zat Mozes in de weg zodat hij God niet kon gehoorzamen? Welke zwakheid houd 
jou tegen in het gehoorzamen van God?

2. Welke waarheid over God heeft Mozes nodig om vrijmoedig te zijn? 

3. In Deutronomium 31 vertelt Mozes aan Jozua om moedig te zijn want “De Heer gaat voor je uit.” 
Hoe geeft deze kennis moed? 

4. Hoe word volgens Jesaja 40 onze kracht vernieuwd?

5. Angst weerhoud ons ervan dat te doen waartoe God ons oproept. Denk aan de waarheden uit Jesaja 
41 en schrijf op hoe deze je kunnen helpen angst te overwinnen:
 God is met jou - 

 Hij is jouw God - 

 Hij zal je helpen - 

 Hij zal je ondersteunen met Zijn rechterhand - 

Reflectievragen
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Mijn Reactie
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Week 3
Week 3 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Je Vrienden

 Gebed Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag



Maar wij hebben deze schat in aarden 
kruiken, opdat de allesovertreffende kracht 

van God zou zijn en niet uit ons. 
2 KORINTHIËRS 4:7



50 LoveGodGreatly.com

Schriftgedeelte voor Week 3

WeeK 3

SARA - ONVRUCHTBAARHEID 

MAANDAG
GeNeSIS 17:15-19

15 Verder zei God tegen Abraham: U moet uw 
vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar 
haar naam zal Sara zijn. 16 Want Ik zal haar 
zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; 
ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken 
zal worden; er zullen koningen van volken uit 
haar voortkomen. 17 Toen wierp Abraham zich 
met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in 
zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind 
geboren worden en zal Sara, die negentig jaar 
is, baren? 18 En Abraham zei tegen God: Och, 
zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven! 19 
God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een 
zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. 
Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een 
eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.

GeNeSIS 18:9-15
9 Toen zeiden zij tegen hem: Waar is Sara, 
uw vrouw? Hij zei: Zie, zij is in de tent. 10 
En Hij zei: Ik zal over een jaar zeker bij u 
terugkomen; en zie, dan zal Sara, uw vrouw, 
een zoon hebben! Sara hoorde dat bij de ingang 
van de tent, die achter Hem was. 11 Nu waren 
Abraham en Sara oud en op dagen gekomen; 
het ging Sara niet meer naar de wijze van de 
vrouwen. 12 Daarom lachte Sara in zichzelf: 
Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud 
geworden ben en ook mijn heer oud is? 13 En 
de HEERE zei tegen Abraham: Waarom heeft 
Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik ook 
werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? 14 
Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? 

Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij 
u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben! 
15 Maar Sara ontkende het en zei: Ik heb niet 
gelachen; want zij was bevreesd. Maar Hij zei: 
Nee, u hebt wél gelachen.

DINSDAG
PSALM 55

1 Een onderwijzing van David, 
voor de koorleider, bij snarenspel.
2 O God, neem mijn gebed ter ore, 
verberg U niet voor mijn smeken,
3 sla acht op mij en verhoor mij. 
Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun,
4 vanwege het schreeuwen van de vijand, 
vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. 
Want zij storten onrecht over mij uit, in toorn 
haten zij mij.
5 Mijn hart beeft in mijn binnenste, 
dodelijke schrik heeft mij overvallen.
6 Vrees en beven komen over mij, 
huiver bedekt mij.
7 Daarom zeg ik: Och, gaf iemand mij vleugels 
als van een duif!
Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon.
8 Zie, ik zou ver wegzwerven, ik zou 
overnachten in de woestijn.
9 Ik zou mij haasten zodat ik zou ontkomen aan 
de rukwind, aan de storm.
10 Verslind hen, Heere, verwar hun taal, 
want ik zie geweld en onenigheid in de stad.
11 Die omringen haar op haar muren, dag en 
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nacht; 
onrecht en onheil zijn binnen in haar.
12 Enkel verderf is binnen in haar; 
list en bedrog wijken niet van haar plein.
13 Immers, het is geen vijand die mij hoont, 
anders zou ik het verdragen hebben; 
het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, 
anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.
14 Maar u bent het, o sterveling, als mijn 
gelijke, 
mijn leidsman en mijn bekende.
15 Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met 
elkaar omgingen, 
wij wandelden in gezelschap van velen naar 
Gods huis!
16 Laat de dood hen als een schuldeiser 
overvallen, 
laat hen levend in het graf neerdalen; 
want kwaad heerst in hun woning, in hun 
binnenste.
17 Ik echter, ik zal tot God roepen en de 
HEERE zal mij verlossen.
18 ‘s Avonds, en ‘s morgens, en ‘s middags zal ik 
klagen en kermen,
en Hij zal mijn stem horen.
19 Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de 
strijd tegen mij, 
want met velen waren zij tegen mij.
20 God zal horen en hen vernederen – Hij, Die 
van oudsher troont –
omdat bij hen geen enkele verandering is en zij 
God niet vrezen.
21 Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem 
had, 
hij ontheiligt zijn verbond.
22 Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn 
hart wil strijd; 
zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het 

zijn getrokken zwaarden.
23 Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u 
onderhouden; 
Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de 
rechtvaardige wankelt.
24 Maar U, o God, U zult de mannen van bloed 
en bedrog 
doen neerdalen in de put van het verderf;
zij zullen nog niet de helft van hun dagen 
bereiken. 
Ik echter vertrouw op U.

WOENSDAG
PSALM 73

1 Een psalm van Asaf. 
Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver 
van hart zijn.
2 Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna 
uitgegleden, 
mijn schreden waren haast uitgeschoten,
3 want ik was jaloers op de dwazen, 
toen ik de vrede van de goddelozen zag.
4 Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, 
en hun kracht is fris.
5 Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere 
stervelingen, 
en worden niet gekweld met andere mensen.
6 Daarom hangt de hoogmoed hun als een 
ketting om de nek, 
het geweld bedekt hen als een mantel.
7 Hun ogen puilen uit van vet, 
zij hebben de inbeeldingen van hun hart 
overtroffen.
8 Zij spotten en spreken boosaardig van 
onderdrukking, 
zij spreken uit de hoogte.
9 Zij zetten hun mond op tegen de hemel, 
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hun tong wandelt honend rond op de aarde.
10 Daarom kan Gods volk ertoe komen, 
wanneer er een volle beker water voor hen 
uitgeperst wordt,
11 dat zij zeggen: Hoe kan God het weten? 
Zou de Allerhoogste er weet van hebben?
12 Zie, dezen zijn goddeloos, 
toch hebben zij in de wereld rust en 
vermeerderen hun vermogen.
13 Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd 
en mijn handen in onschuld gewassen.
14 Want de hele dag word ik gekweld 
en mijn bestraffing is er elke morgen.
15 Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken, 
zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen.
16 Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen 
begrijpen, 
maar het was moeite in mijn ogen,
17 totdat ik Gods heiligdom binnenging 
en op hun einde lette.
18 Ja, U zet hen op gladde plaatsen, 
U doet hen in verwoesting vallen.
19 Hoe worden zij in een ogenblik tot een 
verwoesting! 
Zij worden weggevaagd, komen om door 
verschrikkingen.
20 Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, 
zult U, Heere, als U wakker wordt, hun beeld 
verachten.
21 Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn 
nieren geprikkeld werd,
22 hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets! 
Ik was een redeloos dier bij U.
23 Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, 
U hebt mijn rechterhand gegrepen.
24 U zult mij leiden door Uw raad, 
daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

25 Wie heb ik behalve U in de hemel? 
Naast U vind ik nergens vreugde in op de 
aarde.
26 Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, 
dan is God de rots van mijn hart en voor 
eeuwig mijn deel.
27 Want zie, wie zich ver van U houden, zullen 
omkomen; 
U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten.
28 Maar wat mij betreft, het is voor mij goed 
dicht bij God te zijn. 
Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, 
om al Uw werken te vertellen.

DONDERDAG
PSALM 119:68 

68 U bent goed en U doet goed, 
leer mij Uw verordeningen.

PSALM 34:8-11
8 De engel van de HEERE legert zich 
rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
9 Proef en zie dat de HEERE goed is; 
welzalig de man die tot Hem de toevlucht 
neemt.
10 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, 
want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, 
maar wie de HEERE zoeken, hebben geen 
gebrek aan enig goed.

VRIJDAG
2 KORINTHIËRS 4:7-11

7 Maar wij hebben deze schat in aarden 
kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van 
God zou zijn en niet uit ons. 8 Wij worden in 
alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; 
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wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 
wij worden vervolgd, maar niet verlaten; 
neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 
10 Wij dragen altijd het sterven van de Heere 
Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven 
van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 11 
Want wij die leven, worden voortdurend aan de 
dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het 
leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk 
vlees.



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 3

Genesis 17:15-19; Genesis 18:9-15
Genesis 18:12-14a

Maandag



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

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

LoveGodGreatly.com 55

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 3

Maandag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 3

Psalm 55
Psalm 55:23

Dinsdag



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

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

LoveGodGreatly.com 57WeeK 3

Dinsdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 3

Psalm 73
Psalm 73:25-26

Woensdag



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

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

LoveGodGreatly.com 59

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 3

Woensdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 3

Psalm 119:68; Psalm 34:8-11
Psalm 119:68

Donderdag



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

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

LoveGodGreatly.com 61WeeK 3

Donderdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 3

2 Korinthiërs 4:7-11
2 Korinthiërs 4:7-9

Vrijdag



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

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

LoveGodGreatly.com 63

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 3

Vrijdag
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1. Waarom moest Sara lachen? 

2. Welke zorgen kan jij moeilijk bij de Heer brengen? 

3. Wat betekent het dat God voldoende is?  

4. Wat betekent het dat God goed is en hoe is dit toepasbaar voor hen die worstelen met onvruchtbaarheid?

5. Dit is een gebroken wereld. Wij zijn gebroken. Hoe kunnen we die gebrokenheid dragen zonder 
verpletterd, verward of compleet wanhopig te worden?

Reflectievragen
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Mijn Reactie
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Week 4
Week 4 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Je Kerk

 Gebed Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag



opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 
Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

1 KORINTHIËRS 1:31
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Schriftgedeelte voor Week 4

WeeK 4

PAUL – MISPLAATSTE IJVER EN TROTS

MAANDAG
GALATeN 1:11-14

11 Ik vrees voor u dat ik mij misschien 
tevergeefs voor u heb ingespannen. 12 Wees 
zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders; ik 
smeek het u! U hebt mij in geen enkel opzicht 
onrecht aangedaan. 13 U weet toch dat ik u de 
eerste keer het Evangelie heb verkondigd in 
lichamelijke zwakheid. 14 En toch hebt u mijn 
beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, 
niet veracht of verafschuwd, maar ontving 
u mij als een engel van God, ja, als Christus 
Jezus.

DINSDAG
GALATeN 6:11-16

11 Zie met wat een grote letters ik u met mijn 
eigen hand schrijf: 12 Allen die zich mooi 
willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich 
te laten besnijden, alleen om niet vanwege 
het kruis van Christus vervolgd te worden. 13 
Want ook zij die besneden worden, nemen 
zelf de wet niet in acht, maar zij willen dat u 
besneden wordt om zich te kunnen beroemen 
op uw vlees. 14 Maar ik zal mij volstrekt niet 
beroemen op iets anders dan op het kruis van 
onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld 
voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. 15 
Want in Christus Jezus heeft niet het besneden 
zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden 
zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping 
zijn. 16 En allen die overeenkomstig deze regel 
wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen 
en over het Israël van God.

WOENSDAG
1 KORINTHIËRS 1:26-31

26 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn 
onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel 
machtigen, niet veel aanzienlijken. 27 Maar het 
dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om 
de wijzen te beschamen, en het zwakke van de 
wereld heeft God uitverkoren om het sterke 
te beschamen. 28 En het onaanzienlijke van de 
wereld en het verachte heeft God uitverkoren, 
en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, 
29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen. 30 
Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die 
voor ons is geworden wijsheid van God en 
gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31 opdat 
het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, 
laat hij roemen in de Heere.

DONDERDAG
JAKOBUS 4:6-10

6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom 
zegt de Schrift: God keert Zich tegen de 
hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft 
Hij genade. 7 Onderwerp u dan aan God. 
Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u 
wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot 
u naderen. Reinig de handen, zondaars, en 
zuiver de harten, dubbelhartigen! 9 Besef uw 
ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen 
veranderd worden in treuren en uw blijdschap 
in droefheid. 10 Verneder u voor de Heere, en 
Hij zal u verhogen.
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VRIJDAG
TITUS 2:11-14

11 Want de zaligmakende genade van God is 
verschenen aan alle mensen, 12 en leert ons 
de goddeloosheid en de wereldse begeerten te 
verloochenen en in deze tegenwoordige wereld 
bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te 
leven, 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop 
en verschijning van de heerlijkheid van de grote 
God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 14 Hij 
heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons 
zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor 
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in 
goede werken.



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 4

Galaten 1:11-14
Galaten 1:14

Maandag



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

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

LoveGodGreatly.com 71

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 4

Maandag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 4

Galaten 6:11-16
Galaten 6:14-15

Dinsdag



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

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

LoveGodGreatly.com 73WeeK 4

Dinsdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 4

1 Korinthiërs 1:26-31
1 Korinthiërs 1:30-31

Woensdag



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

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

LoveGodGreatly.com 75

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 4

Woensdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 4

Jakobus 4:6-10
Jakobus 4:6

Donderdag



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

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

LoveGodGreatly.com 77WeeK 4

Donderdag



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 4

Titus 2:11-14
Titus 2:14

Vrijdag



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

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

LoveGodGreatly.com 79

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! -

WeeK 4

Vrijdag
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1. Wat betekent ijver? Voor zijn bekering, waarvoor was Paulus toen het meest ijverig?

2. Waar was Paulus het meest ijverig over na zijn bekering? Waarover ben jij het meest gepassioneerd?

3. Wat betekent het om te roemen? Waar mogen wij in roemen? Hoe doen we dat? 

4. Hoe behandelt God de hoogmoedigen? Hoe geeft Hij de nederigen genade? 

5. Voor welke goede werken mogen we ijverig zijn? 

Reflectievragen
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Mijn Reactie
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Week 5
Week 5 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Zendelingen

 Gebed Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag



Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in 
Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 

wandelen, maar naar de Geest.  
Want de wet van de Geest van het leven in 

Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de 
wet van de zonde en van de dood. 

ROMEINEN 8:1-2
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Schriftgedeelte voor Week 5

WeeK 5

DE OVERSPELIGE VROUW

MAANDAG
JOHANNeS 8:1-11

1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En 
‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de 
tempel en al het volk kwam naar Hem toe; 
en Hij ging zitten en onderwees hen. 3 En de 
schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een 
vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4 
En toen ze haar in het midden hadden doen 
staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze 
vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen 
van overspel. 5 In de wet nu heeft Mozes ons 
geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, 
wat zegt U? 6 En dit zeiden zij om Hem te 
verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan 
te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de 
vinger in de aarde. 7 En toen zij Hem dit bleven 
vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: 
Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste 
de steen op haar werpen. 8 En opnieuw bukte 
Hij en schreef in de aarde. 9 Maar toen zij dit 
hoorden en in hun geweten overtuigd waren, 
gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen 
bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd 
alleen achtergelaten, en de vrouw die in het 
midden stond. 10 Jezus nu richtte Zich op en 
toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij 
tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van 
u? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: 
Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan 
veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig 

niet meer.

DINSDAG
ROMeINeN 8:1-11

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die 
in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de 
wet van de Geest van het leven in Christus 
Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en van de dood. 3 Want wat voor de wet 
onmogelijk was, krachteloos als zij was door 
het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn 
eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk 
aan het zondige vlees en dat omwille van de 
zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 
opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld 
zou worden in ons, die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de Geest. 5 Immers, zij 
die naar het vlees zijn, bedenken de dingen 
van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, 
de dingen van de Geest. 6 Want het bedenken 
van het vlees is de dood, maar het bedenken 
van de Geest is leven en vrede. 7 Immers, het 
bedenken van het vlees is vijandschap tegen 
God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan 
de wet van God, want het kan dat ook niet. 8 
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet 
behagen. 9 Maar u bent niet in het vlees, maar 
in de Geest, wanneer althans de Geest van God 
in u woont. Maar als iemand de Geest van 
Christus niet heeft, die is niet van Hem. 10 Als 
Christus echter in u is, dan is het lichaam wel 
dood vanwege de zonde, maar de geest is leven 
vanwege de gerechtigheid. 11 En als de Geest 
van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt 
heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit 
de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
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lichamen levend maken door Zijn Geest, Die 
in u woont.

WOENSDAG
PSALM 103

1 Een psalm van David. 
Loof de HEERE, mijn ziel, 
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
2 Loof de HEERE, mijn ziel, 
en vergeet niet een van Zijn weldaden.
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 
Die al uw ziekten geneest,
4 Die uw leven verlost van het verderf, 
Die u kroont met goedertierenheid en 
barmhartigheid,
5 Die uw mond verzadigt met het goede, 
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.
6 De HEERE doet rechtvaardige daden 
en recht aan alle onderdrukten.
7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen 
bekendgemaakt, 
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.
8 Barmhartig en genadig is de HEERE, 
geduldig en rijk aan goedertierenheid.
9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording 
roepen, 
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
10 Hij doet ons niet naar onze zonden 
en vergeldt ons niet naar onze 
ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, 
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie 
Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen, 
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons 
gedaan.
13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn 

kinderen, 
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem 
vrezen.
14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn 
en blijft bedenken dat wij stof zijn.
15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, 
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
16 Wanneer de wind erover is gegaan, 
is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet 
meer.
17 Maar de goedertierenheid van de HEERE is 
van eeuwigheid 
en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. 
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun 
kinderen,
18 voor wie Zijn verbond in acht nemen 
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.
19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemel 
gevestigd, 
Zijn Koninkrijk heerst over alles.
20 Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke 
helden, 
die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het 
woord dat Hij spreekt.
21 Loof de HEERE, al Zijn legermachten, 
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.
22 Loof de HEERE, al Zijn werken, 
op alle plaatsen van Zijn heerschappij. 
Loof de HEERE, mijn ziel!

DONDERDAG
PSALM 27

1 Een psalm van David. De HEERE is mijn 
licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? 
De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou 
ik angst hebben?
2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij 
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levend te verslinden 

- mijn tegenstanders en mijn vijanden – 
struikelden zij zelf en vielen.
3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet 
vrezen; 
al brak er een oorlog tegen mij uit, toch 
vertrouw ik hierop.
4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát 
zal ik zoeken: 
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, 
al de dagen van mijn leven, 
om de lieflijkheid van de HEERE te 
aanschouwen en te onderzoeken in Zijn 
tempel.
5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in 
dagen van onheil. 
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn 
tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn 
vijanden, die mij omringen. 
Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal 
van trompetten; 
ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de 
HEERE.
7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees 
mij genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: 
Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, 
HEERE,
9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs 
Uw dienaar niet af in toorn, 
U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de 
steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil.
10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij 
verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.
11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een 
geëffend pad omwille van mijn belagers.
12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn 

tegenstanders, 
want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en 
mensen die briesen van geweld.
13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de 
goedheid van de HEERE zou zien in het land 
van de levenden, ik was vergaan.
14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal 
uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.

VRIJDAG
JAKOBUS 4:1-4

1 Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw 
midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw 
hartstochten, die in alle delen van uw lichaam 
strijd voeren? 2 U verlangt naar iets en krijgt 
het niet. U benijdt anderen en beijvert u om 
dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. 
U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt 
niet, omdat u niet bidt. 3 U bidt wel, maar u 
ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het 
doel het in uw hartstochten door te brengen. 
4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u 
dan niet dat de vriendschap met de wereld 
vijandschap tegen God is? Wie dan nu een 
vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand 
van God aangemerkt.
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Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 5

Johannes 8:1-11
Johannes 8: 10-11

Maandag



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

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

LoveGodGreatly.com 89
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Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 5

Romeinen 8:1-11
Romeinen 8:1-2

Dinsdag



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

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



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 5

Psalm 103
Psalm 103:11-13

Woensdag



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

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 5

Psalm 27
Psalm 27:7-8

Donderdag



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

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



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 5

Jakobus 4:1-4
Jakobus 4:4

Vrijdag



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

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Vrijdag
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1. Waarom veroordeelde Jezus de overspelige vrouw niet? Wat moest ze van Hem doen? 

2. “Daarom is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.” Wat betekent dit met betrekking 
tot ons verleden? 

3. Hoe diep is ons zonde problem? Hoeveel heeft God ons vergeven? 

4. Hoewel God ons, door Jezus, complete vergeving heeft geschonken, geeft Hij ons ook instructies 
over hoe we moeten leven. Hoe leren we Zijn wegen?

5. Hoe plegen wij overspel met de wereld? Wat betekent het om trouw te blijven aan God? 

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

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



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. 

JESAJA 53:5
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Schriftgedeelte voor Week 6

WeeK 6

JEZUS – GEBROKEN EN OPGESTAAN VOOR ONS

MAANDAG
JeSAJA 53

1 Wie heeft onze prediking geloofd, 
en aan wie is de arm van de HEERE 
geopenbaard? 
2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor 
Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. 
Gestalte of glorie had Hij niet; 
als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat 
wij Hem begeerd zouden hebben. 
3 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. 
4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich 
genomen, ons leed heeft Hij gedragen. 
Wíj 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 Híj 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. 
8 Hij is uit de angst en uit het gericht 
weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd 
uitspreken? 
Want Hij is afgesneden uit het land van de 
levenden. 
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op 
Hem geweest. 
9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, 
en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, 
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen 
bedrog in Zijn mond geweest is. 
10 Maar het behaagde de HEERE Hem te 
verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. 
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld 
zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de 
dagen verlengen; 
het welbehagen van de HEERE zal door Zijn 
hand voorspoedig zijn. 
11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel 
zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. 
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, 
Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, 
want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 
12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en 
machtigen zal Hij verdelen als buit, 
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, 
onder de overtreders is geteld, 
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft 
en voor de overtreders gebeden heeft.
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DINSDAG

MATTHeW 26:17-29
17 Op de eerste dag van de ongezuurde 
broden kwamen de discipelen naar Jezus 
toe en zeiden tegen Hem: Waar wilt U dat 
wij voorbereidingen voor U treffen om het 
Pascha te eten? 18 Hij zei: Ga de stad in naar 
een zeker persoon en zeg tegen hem: De 
Meester zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het 
Pascha houden met Mijn discipelen. 19 En de 
discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen 
had, en maakten het Pascha gereed. 20 Toen 
het avond geworden was, lag Hij aan met de 
twaalf. 21 En toen zij aten, zei Hij: Voorwaar, 
Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden. 22 
En zij werden zeer bedroefd en ieder van hen 
begon tegen Hem te zeggen: Ik ben het toch 
niet, Heere? 23 Hij antwoordde en zei: Wie de 
hand met Mij in de schotel indoopt, die zal Mij 
verraden. 24 De Zoon des mensen gaat wel heen 
zoals over Hem geschreven is, maar wee die 
mens door wie de Zoon des mensen verraden 
wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij 
niet geboren was. 25 Judas, die Hem verraadde, 
antwoordde en zei: Ik ben het toch niet, Rabbi? 
Hij zei tegen hem: U hebt het gezegd. 26 En 
terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen 
Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het 
aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is 
Mijn lichaam. 27 Hij nam ook de drinkbeker en 
nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: 
Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, 
het bloed van het nieuwe verbond, dat voor 
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 
29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht 
van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag 
wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het 
Koninkrijk van Mijn Vader.

WOENSDAG

JOHANNeS 19:16-30
16 Toen leverde hij Hem dan aan hen over 
om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus 
mee en leidden Hem weg. 17 En terwijl Hij 
Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de 
plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in 
het Hebreeuws Golgotha. 18 Daar kruisigden 
zij Hem en met Hem twee anderen, aan 
elke kant één, en Jezus in het midden. 19 En 
Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat 
op het kruis; en er was geschreven: JEZUS 
DE NAZARENER, DE KONING VAN 
DE JODEN. 20 Dit opschrift dan lazen velen 
van de Joden, want de plaats waar Jezus 
gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en 
het was geschreven in het Hebreeuws, in het 
Grieks en in het Latijn. 21 De overpriesters 
van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf 
niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij 
gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden. 
22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, 
heb ik geschreven. 23 Nadat de soldaten dan 
Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren 
en maakten vier delen, voor elke soldaat een 
deel, en zij namen ook het onderkleed. Het 
onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf 
als één geheel geweven. 24 Zij dan zeiden tegen 
elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten 
wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het 
Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij 
hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en 
over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. 
Dit hebben dan de soldaten gedaan. 25 En bij 
het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de 
zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw 
van Klopas, en Maria Magdalena. 26 Toen nu 
Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij 
liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn 
moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27 Daarna zei Hij 
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tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf 
dat moment nam de discipel haar in zijn huis. 
28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles 
volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld 
zou worden: Ik heb dorst! 29 Er stond dan een 
kruik vol zure wijn en ze vulden een spons 
met zure wijn, staken die op een hysopstengel 
en brachten die aan Zijn mond. 30 Toen Jezus 
dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het 
is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de 
geest.

DONDERDAG
HeBReeËN 12:1-3

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door 
zo’n menigte van getuigen omringd worden, 
afleggen alle last en de zonde, die ons zo 
gemakkelijk verstrikt. En laten wij met 
volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, 
de Leidsman en Voleinder van het geloof. 
Hij heeft om de vreugde die Hem in het 
vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen 
en de schande veracht en zit nu aan de 
rechterhand van de troon van God. 3 Want let 
toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van 
de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat 
u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.

VRIJDAG
1 KORINTHIËRS 15:1-4

1 Verder maak ik u bekend, broeders, het 
Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u 
ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, 
2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan 
vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij 
dat u tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb u 
ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen 
heb, dat Christus gestorven is voor onze 

zonden, overeenkomstig de Schriften, 4 en dat 
Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de 
derde dag, overeenkomstig de Schriften,
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Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 6

Jesaja 53
Jesaja 53:4-5

Maandag



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

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 6

Mattheüs 26:17-29
Mattheüs 26:26-27

Dinsdag



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

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



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 6

Johannes 19:16-30
Johannes 19:28-30

Woensdag



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

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



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 6

Hebreeën 12:1-3
Hebreeën 12:3

Donderdag



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

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



Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op. 

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

WeeK 6

1 Korinthiërs 15:1-4
1 Korinthiërs 15:3,4

Vrijdag



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

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Vrijdag
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 1. Op welke wijze was Jezus gebroken voor ons? 

2. Waarom heeft Jezus het principe van gemeenschap door brood en wijn ingevoerd? 

3. Toen Jezus zei: “Het is volbracht”, wat bedoelde Hij?

4. Hoe zorgt Jezus lijden en dood ervoor dat wij niet “verzwakt en beangst” hoeven te zijn?

5. Waarom zijn de dood en opstanding van Jezus “het belangrijkste”? Wat betekent dit voor onze 
prioriteiten?

Reflectievragen
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Mijn Reactie
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God houdt van jou. 

Zelfs wanneer je je onwaardig voelt en alsof de hele wereld tegen je is, houdt God van jou – ja, jou – en 
Hij heeft jou voor een geweldig doel geschapen.

Gods Woord zegt: “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.” (Johannes 3:16).

Onze zonden scheiden ons van God.

We zijn allemaal zondaren van nature en door keuze, en daardoor zijn wij gescheiden van God, die 
heilig is.

Gods Woord zegt: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” 
(Romeinen 3:23).

Jezus stierf zodat jij kon leven.

De consequentie van zonde is de dood, maar daar hoeft je verhaal niet te eindigen! Gods gratis geschenk 
van redding is beschikbaar voor ons, omdat Jezus de straf droeg voor onze zonden toen Hij stierf aan 
het kruis.

Gods Woord zegt: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God 
is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Romeinen 6:23); “God echter bevestigt 
Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” 
(Romeinen 5:8).

Jezus leeft!

De dood kon Hem niet vasthouden en drie dagen nadat Zijn lichaam in het graf werd gelegd, is Jezus 
weer opgestaan om daardoor zonde en dood voor altijd te verslaan! Hij woont nu in de hemel en is een 
plaats aan het bereiden in de eeuwigheid voor iedereen die in Hem gelooft.

Gods Woord zegt: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik 
het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan 
ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u 
zult zijn waar Ik ben.” (Johannes 14:2-3).

Ja, je kunt WETEN dat je vergeven bent.

Accepteer Jezus als de enige weg tot redding…

Ken deze waarheden uit Gods Woord…
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Het accepteren van Jezus als jouw Redder gaat niet over wat jij kunt doen, maar meer over geloof 
hebben in wat Jezus al gedaan heeft. Het vergt het erkennen dat je een zondaar bent, geloven dat Jezus 
stierf voor je zonden en vergeving te vragen door je volledige vertrouwen te plaatsen in Jezus’ werk aan 
het kruis in jouw plaats.

Gods Woord zegt: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God 
Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot 
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” (Romeinen 10:9-10).

Hoe ziet dit er praktisch uit? Met een oprecht hart kun je een eenvoudig gebed zoals dit bidden:

God, 
Ik weet dat ik een zondaar ben. 

Ik wil geen dag meer leven zonder de liefde  
en vergeving te omarmen die U voor mij heeft. 

Ik vraag om Uw vergeving. 
Ik geloof dat U bent gestorven voor mijn zonden  

en bent opgestaan uit de dood. 
Ik geef alles wat ik ben aan U over  

en vraag U om Heer te zijn in mijn leven. 
Help me om me van mijn zonden af te keren en U te volgen. 

Leer mij wat het betekent om in vrijheid te wandelen als ik onder Uw genade leef en help me te groeien in Uw 
wegen terwijl ik zoek om U meer te kennen. 

Amen.
Als je zojuist dit gebed hebt gebeden (of iets dergelijks in je eigen woorden), wil je dan een e-mail 
sturen naar info@lovegodgreatly.com? We willen je graag op weg helpen op deze opwindende reis als 
kind van God!


