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Voorbereiding op het vasten

Waarom vasten?

Vasten is een geestelijk hulpmiddel dat God gebruikt om zijn
Koninkrijk vooruit te helpen, de bestemming van naties te
veranderen, opwekking teweeg te brengen en overwinning in het
leven van mensen te brengen. Every Nation kerken en
campusbedieningen beginnen elk nieuw jaar met vijf dagen van
gebed en vasten om onszelf nederig op te stellen voor God,
onszelf aan Hem toe te wijden voor het komende jaar en om in
eenheid te strijden voor doorbraak.

Jezus heeft gevast.

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om
door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen
en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.
Mattheüs 4:1-2 NBV

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws
over hem verspreidde zich in de hele streek.
Lucas 4:14 NBV

Jezus wist dat Hij geestelijke kracht nodig had om zijn doelen te
volbrengen. Vasten maakt ons geestelijk sterk en bereidt ons
voor om Gods werk uit te voeren.
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Vasten is een daad van nederigheid en toewijding.

Daar bij het Ahawakanaal riep ik op tot een vasten, om ons te
verootmoedigen voor onze God, en Hem te smeken om een
voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al
onze bezittingen.
Ezra 8:21 NBV

Als we onszelf nederig opstellen door gebed en vasten,
ontvangen we Gods antwoorden op onze gebeden.

Vasten helpt ons gevoelig te worden voor de Heilige
Geest.

Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst
hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: “Stel mij
Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb
toebedeeld”.
Handelingen 13:2 NBV

Wanneer we onszelf natuurlijke verlangens en wereldse
afleidingen ontzeggen, worden we gevoeliger voor Gods stem.
Dan zijn we beter in staat om ons op God te concentreren en ons
aan zijn wil te onderwerpen.

Vasten brengt opwekking.

Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest
light; fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer
hersteld worden. Dan zal men je noemen “Hersteller van muren”,
“Herbouwer van straten”.
Jesaja 58:12 NBV
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Door de geschiedenis heen heeft God opwekking gebracht en
naties van de ondergang gered als antwoord op gebed en vasten.
Vasten helpt ons om doorbraak te bereiken in gebed en in
voorbede.

Vasten is gezond.

Vasten reinigt je spijsverteringsstelsel van gifstoffen. Artsen
beschouwen vasten als een remedie voor bepaalde allergieën en
ziekten. De discipline van het vasten helpt om ongezonde
verslavingen in ons leven te breken.

Plan je vastenperiode

En Jozua zei tegen het volk: “reinig u, want morgen zal de Heer in uw
midden wonderen verrichten.”
Jozua 3:5 NBV

Bid — Besteed tijd aan het lezen van de Bijbel voordat je gaat
vasten. Vraag de Heilige Geest voor leiding in je gebeden. Noteer
op pagina 11-13 je doelen en specifieke gebedsverzoeken voor je
familie, vrienden, kerk en land.

Wijd je toe — Bid over het soort vasten dat je zult ondernemen
en wijd je er van tevoren aan toe. Noteer je plan op pagina 5.
Vraag God om genade om je te helpen je beslissing vol te
houden.

Doe — Begin een paar dagen voor het vasten kleinere porties te
eten. Vermijd voedsel met een hoog suiker- of vetgehalte. Plan
om fysieke en sociale activiteiten te beperken tijdens de week van
het vasten. Vraag iemand om je gebedspartner te zijn tijdens het
vasten en laat deze persoon pagina 9 ondertekenen.
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OPMERKING: Raadpleeg een arts, vooral als je zwanger bent,
borstvoeding geeft of medicijnen gebruikt. Als je situatie het je niet
toestaat om volledig te vasten, bepaal dan wat het beste voor jou zou
werken.

Tijdens het vasten

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven: “De mens
leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit de
mond van God”.
Matteüs 4:4 NBV

Focus — Maak tijd vrij om door de devotionals te gaan. Wees
klaar om te reageren op Gods Woord en de leiding van de Heilige
Geest.

Bid — Neem deel aan minstens één gebedsbijeenkomst in je
plaatselijke kerk. Bid de hele week door voor je familie, kerk,
voorgangers, land, campussen en missies.

Voed jezelf — Lees tijdens etenstijd de Bijbel en bid. Drink veel
water en rust zo veel als je kan. Wees voorbereid op tijdelijke
aanvallen van fysieke zwakte en mentale ergernissen zoals
ongeduld en prikkelbaarheid.
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Het vasten breken

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat
hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming
is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we
hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat
we hem gevraagd hebben.  1 Johannes 5:14-15 NBV

Eet — Introduceer geleidelijk weer vast voedsel. Je lichaam heeft
tijd nodig om zich aan te passen aan een normaal dieet. Begin
met fruit, sappen en salade en voeg dan meer groenten toe. Eet
kleine porties doorheen de dag.

Bid — Stop niet met bidden! Vertrouw op Gods trouw en timing.
Draag je hervonden passie voor God doorheen het hele jaar met
je mee. Geloof en vertrouw dat God je gebeden zal
beantwoorden.
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Mijn plan

Dag 1:
▢Enkel water  ▢Enkel vloeistof  ▢Enkel 1 maaltijd  ▢Andere:  _________________

Gebedsbijeenkomst die ik zal bijwonen: ________________________________________

Dag 2:
▢Enkel water  ▢Enkel vloeistof  ▢Enkel 1 maaltijd  ▢Andere:  _________________

Gebedsbijeenkomst die ik zal bijwonen: ________________________________________

Dag 3:
▢Enkel water  ▢Enkel vloeistof  ▢Enkel 1 maaltijd  ▢Andere:  _________________

Gebedsbijeenkomst die ik zal bijwonen: ________________________________________

Dag 4:
▢Enkel water  ▢Enkel vloeistof  ▢Enkel 1 maaltijd  ▢Andere:  _________________

Gebedsbijeenkomst die ik zal bijwonen: ________________________________________

Dag 5:
▢Enkel water  ▢Enkel vloeistof  ▢Enkel 1 maaltijd  ▢Andere:  _________________

Gebedsbijeenkomst die ik zal bijwonen: ________________________________________

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de
hemel het voor hen laten gebeuren. Matteüs 18:19 NBV

Mijn gebedspartner:  ____________________________________
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Ik ben God dankbaar voor…

Beantwoordde gebeden
Maak een lijst van hoogtepunten, beantwoordde gebeden en geleerde lessen in 2021.
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In 2022 zal ik God zoeken en vertrouwen op
deze gebieden:

Persoonlijke geloofsdoelen
Geestelijke heropleving • Lichamelijke genezing • Voorspoed en overvloed •
Rijkelijke vrijgevigheid. . .

Mijn familie
Herstel van relaties • Redding van familie . . .

Mijn opleiding/carrière
Uitmuntendheid • Promotie. . .

Mijn bediening
Groei van kleine groepen • Redding van collega's en klasgenoten. . .
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Ik wijd me toe aan gebed voor…

Naam Onderwerp
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Ik wijd me toe aan gebed voor…

Mijn kerk
Kerkleiderschap • Voorziening • Discipelschapsbediening. . .

Mijn gemeenschap
Campussen en onderwijsinstellingen • Lokale overheid • Evangelisatie
mogelijkheden. . .

Mijn land
Overheidsfunctionarissen • Geestelijke heropleving • Economische voorspoed •
Vrede en orde. . .
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Every Nation werkt momenteel in 81 naties.

Het vervullen van een generatievisie

God heeft ons geroepen om elke natie tijdens onze generatie te bereiken - Hij
heeft ons een missie en een tijdschema gegeven.
We moeten bidden voor de naties, prioriteit geven aan de campus en het grote
belang van het evangelie erkennen.

Blijf bidden voor de resterende 114 naties en geloof dat God deuren gaat openen
om meer kerken te stichten.

114 onbereikte naties:

Afghanistan Equatoriaal-Guinea Liechtenstein Sao Tomé en Principe
Albanië Eritrea Litouwen Senegal
Algerije Estland Luxemburg Servië
Andorra Ethiopië Macedonië Seychellen
Angola Finland Madagaskar Sierra Leone
Antigua en Barbuda Gambia Mali Slovenië
Argentinië Grenada Malta Slowakije
Azerbeidzjan Griekenland Marokko Soedan
Bahama’s Guatemala Marshalleilanden   Somalië
Barbados Guinee Mauritanië Suriname
Belize Guinee-Bissau Micronesië Syrië
Benin Guyana Moldavië Tanzania
Bosnië en Herzegovina Haïti Monaco Tonga
Bulgarije Hongarije Montenegro Trinidad en Tobago
Burkina Faso IJsland Nauru Tsjaad
Centraal-Afrikaanse Irak Niger Tsjechische Republiek

Republiek Israël Noord-Korea Tunesië
Comoren Italië Noorwegen Turkmenistan
Congo Ivoorkust Oezbekistan Tuvalu
Costa Rica Jamaica Palau Uruguay
Cuba Jemen Palestina Vanuatu
Cyprus Kaapverdië Paraguay Vaticaanstad
Democratische Kameroen Rusland Wit-Rusland

Republiek Congo Kenia Rwanda Zuid-Soedan
Denemarken Kiribati Saint Kitts en Nevis
Djibouti Lesotho Saint Lucia Zweden
Dominica Letland Saint Vincent en de Grenadines
Ecuador Libanon Salomonseilanden
Egypte Liberia Samoa Zwitserland
El Salvador Libië San Marino
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458 gevestigde kerken wereldwijd
96 actieve kerkplantingen

Bid dat er meer kerken worden geplant.

Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in
eigendom. Psalmen 2:8 NBV

Bid voor onze nieuwe kerkplantingen als ze discipelen maken, in
de behoeften van hun gemeenschappen voorzien en het goede
nieuws van het evangelie in nieuwe steden delen.

Naties met actieve kerkplantingen:

Armenië Nepal
Australië Nicaragua
Botswana Nieuw-Zeeland
Brazilië Nigeria
Cambodja Oost-Timor
Canada Panama
China Portugal
Frankrijk Roemenië
Gabon Tadzjikistan
Georgië Verenigde Arabische Emiraten
Honduras Verenigde Staten
India Vietnam
Indonesië Zambia
Iran Zimbabwe
Kazachstan Zuid-Afrika
Kroatië
Laos
Malawi
Maldiven
Mexico
Mongolië
Mozambique
Nederland
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1905 gevestigde campussen en
evangelisatiegroepen

Vraag dus de Heer, Eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen
om de oogst binnen te halen. Matteüs 9:38 NBV

Een visie om de hele wereld te bereiken via
de universiteitscampus.

We planten kerken die de campus bereiken omdat we er vast van
overtuigd zijn dat als we de campus veranderen, we uiteindelijk
het gezin, de natie en de wereld zullen veranderen.

Campusbediening is een toewijding om het evangelie te brengen
aan universiteitsstudenten op de campus waar ze zijn. Het is een
roeping om te dienen, te beïnvloeden, te gaan.

Bid:

• Voor nieuwe studenten die dit jaar met het evangelie bereikt
zullen worden
• Voor wijsheid voor campusmissionarissen en kerken bij het
evangeliseren en discipelen van studenten
• Voor gunst van universiteitsfaculteiten om studenten te
benaderen
• Voor open deuren op nieuwe campussen
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Introductie

Het Woord is als brood

Lees Deuteronomium 8:1-20

U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen
manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw
voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet
leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van
de HEER voortbrengt. Deuteronomium 8:3 NBV

Lees bijkomend: Matteüs 4:3-4; Lucas 4:1-4; Johannes 4:34

Brood stond centraal in het dieet van het oude Nabije Oosten.
Zelfs vandaag de dag hebben veel culturen een brood dat uniek is
en veel voorkomt in hun dieet. Er is de knapperige baguette in
Frankrijk, de ongezuurde roti in India, de sponsachtige injera in
Ethiopië, de dunne tortilla in Mexico en de zachte pandesal in de
Filippijnen.

Maar in Deuteronomium 8:3 verklaart Mozes dat de mens niet
van brood alleen leeft. Terwijl de Israëlieten in de woestijn waren,
zorgde God voor hen door manna, een broodachtig voedsel, uit
de hemel te laten regenen. Nu, terwijl ze zich voorbereiden om
het Beloofde Land binnen te gaan, een land van overvloed,
neemt Mozes de tijd om de mensen eraan te herinneren wie hen
in de wildernis eten heeft gegeven. En hoewel ze in de nieuwe
plaats waar ze heen gaan geen brood meer nodig hebben dat uit
de hemel regent, blijft hun afhankelijkheid van God hetzelfde.
Door Gods Woord te vertrouwen en te gehoorzamen, zullen zij in
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het land leven en gedijen. Ze hebben zijn Woord nodig zoals ze
brood nodig hebben om te overleven.

Op dezelfde manier moet onze afhankelijkheid van Gods Woord
zijn zoals onze afhankelijkheid van brood. Elke dag van dit vasten
zal ons lichaam meer en meer hunkeren naar de voeding die
brood biedt. Maar het is door dit verlangen, dit bijna alles
verterende besef van onze behoefte aan voedsel, dat deze
metafoor van Gods Woord als brood des te relevanter voor ons
wordt. Net zoals ons lichaam hunkert naar brood, moeten we
hunkeren naar Gods Woord, waarbij we ons voortdurend bewust
moeten zijn van onze behoefte aan hem en aan zijn woorden,
elke dag.

In feite leren we in het evangelie van Johannes dat Jezus zelf het
Woord van God is. Hij noemt zichzelf het 'brood des levens' en
belooft dat iedereen die bij hem komt nooit honger of dorst zal
hebben. Wanneer we bij hem komen en onszelf vullen met Gods
Woord, kunnen we zijn redding ontvangen en echt vervuld
worden.

Gods Woord is waarheid. Gods Woord is krachtig. En het is door
Gods Woord dat hij zich aan ons openbaart, en wij worden
getransformeerd en bekrachtigd om voor hem te leven.

Terwijl we een week van gebed en vasten ingaan en onze honger
naar brood met de dag groeit, moge onze honger naar Gods
Woord nog meer groeien.
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Denk aan een situatie waarin je volledig afhankelijk was van
God. Dank God om je er doorheen te helpen.

Welk Bijbelvers of passage heeft je sterkte gebracht,
bemoedigd het afgelopen jaar? Neem de tijd om God te
danken voor zijn Woord dat krachtig en betrouwbaar is in je
leven.

Gods Woord ondersteunt ons

Deuteronomium 8:3 NBV
U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna

te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo
maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van

alles wat de mond van de Heer voortbrengt.

God, dank u voor het geschenk van de Bijbel. Door uw Woord
spreekt U tot mij en herinnert U mij eraan dat U voor mij bent. U
toont Uw eeuwige karakter en ik leer Uw stem te horen terwijl ik
de Bijbel lees en mediteer. Heer, help me een dagelijks verlangen

op te bouwen om in Uw Woord te blijven, een verlangen dat
groeit tijdens mijn wandeling met U. Uw Woord voedt mijn geest
en vult mijn hart. Als Ik bid, vast en mezelf deze week aan U geef,
moge mijn begrip en liefde voor U groeien naarmate ik dichter bij

U kom. In Jezus naam, Amen.
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Dag 1:

Het Woord is een zaad.

Lees 1 Petrus 1:13-25
Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit
onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.
1 Petrus 1:23 NBV

Lees bijkomend: Marcus 4:3-9, 13-20

In dit Bijbelvers vertelt Petrus ons dat het door het
onvergankelijke zaad van het Woord van God is dat we
wedergeboren zijn. Wat bedoelt hij hiermee? In Gods Woord
vinden we het goede nieuws van wat God in Jezus Christus heeft
gedaan om ons te redden. Door het goede nieuws dat in Gods
Woord staat, wordt iemand wedergeboren. Maar God onthult zijn
plan niet alleen door zijn Woord. Hij openbaart zijn eigen ik aan
ons. Daarom noemt Petrus dit het levende en altijd blijvende
Woord.

Petrus vergelijkt het Woord van God met een onvergankelijk
zaad. Wat interessant is aan een zaadje, is dat het droog en dof is
met weinig sporen van leven voordat je het plant. Maar als het
eenmaal in de juiste omgeving is, geplant in vochtige en
voedselrijke grond, barst het leven eruit terwijl we gretig wachten
boven het oppervlak tot er tekenen van leven verschijnen. Net
zoals een zaadje in de juiste bodem geplant moet worden om
leven te laten ontkiemen, wacht Gods Woord erop om geplant te
worden in de goede grond van een gelovig hart. En dan, door de
Heilige Geest, zal zijn Woord ontkiemen, wortelschieten en
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groeien, leven en schoonheid brengend aan alles wat het
aanraakt.

Wanneer we het levende en blijvende Woord van God openen,
ontmoeten we de God van het universum, degene die alle dingen
heeft geschapen en alle dingen nieuw maakt. En wanneer we
hem ontmoeten, kan ons leven niet anders dan getransformeerd
worden. Er kunnen delen van je leven zijn die droog aanvoelden.
Misschien is je liefde voor de mensen die verloren gaan
afgenomen, of is je passie voor Gods missie gedoofd. Gods
levende en blijvende Woord zal nooit zijn kracht verliezen om elk
saai, droog en dood gebied van je leven aan te raken, waardoor
het zal uitbarsten met nieuw leven dat blijvend en eeuwig is. En
terwijl zijn Woord ons leven raakt en verandert, kunnen we niet
anders dan dit onvergankelijke zaad zaaien en het goede nieuws
delen wat Jezus heeft gedaan om ons te redden, waar we ook
gaan.

Denk eens terug aan het moment waarop je het evangelie
voor het eerst hoorde. Heeft iemand dat met je gedeeld?
Denk terug aan dat moment en dank God voor zijn redding.

Gezien het Woord levend en blijvend is, welke gebieden van
je leven kan het Woord deze week vernieuwen?
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Gods Woord maakt alle dingen nieuw

1 Petrus 1:23 NBV
Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit
onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

God, ik geloof dat Uw Woord een onvergankelijk zaad is dat elk
gebied van mijn leven kan vernieuwen. Ik kan mijn gebrokenheid,
verwarring en onzekerheden voor U brengen, wetende dat U me
heel, zelfverzekerd en veilig maakt door het zaad van Uw Woord.
U hebt me van de dood naar het leven gebracht en bent trouw
om het goede werk af te ronden dat U in mij bent begonnen.

Heer, ik bid dat U mijn leven zult blijven veranderen om Uw liefde
voor anderen om mij heen te weerspiegelen. Vanwege Uw Woord

dat U in mij hebt geplant, kan ik gedurfd Uw evangelie
verkondigen waar ik ook ga.

Amen.
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Dag 2:

Het Woord is een licht.

Lees Psalmen 119:105-112

Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
Psalmen 119:105 NBV

Lees bijkomend: Psalmen 119:130

Psalm 119 is een wijsheidspsalm die uitleg geeft over Gods
Woord als de perfecte gids voor het leven. In vers 105 zegt de
psalmist dat Gods Woord een lamp voor zijn voet en een licht op
zijn pad is. In het oude Nabije Oosten was een lamp een kleine
kom met een samengeknepen lip aan de kant waar de lont zat.
Nadat je de kom met olie vult, steek je de lont aan, zodat er
genoeg licht is om een   donker pad te verlichten.

Terwijl we door het leven gaan, worden we vaak geconfronteerd
met situaties die we niet kunnen navigeren: beslissingen die we
moeten nemen, uitdagende omstandigheden waarmee we
worden geconfronteerd, ideeën en ideologieën waarmee we
moeten worstelen. We proberen er zelf achter te komen, maar
zonder gids struikelen we in het donker. We hebben een
betrouwbaar licht nodig om het donkere pad voor ons te
verlichten.

In Gods Woord vinden we zo'n gids. In 2 Timoteüs 3:16 vertelt
Paulus ons dat de hele Bijbel door God geïnspireerd is, wat
betekent dat de woorden in de Bijbel van God komen. Heb je
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iemand in je leven die zo betrouwbaar is dat wanneer ze je iets
vertellen, je zonder twijfel op hun woorden vertrouwt? Je kunt ze
vertrouwen omdat hun karakter je in de loop van de tijd heeft
bewezen dat ze betrouwbaar zijn. En als we iemands woorden
kunnen vertrouwen, hoeveel te meer kunnen we dan vertrouwen
op de woorden van onze volmaakte God, die keer op keer heeft
bewezen dat hij goed is? Gods Woord is een betrouwbare gids
omdat God een betrouwbare gids is.

Je kan geconfronteerd worden met een situatie die je niet kan
navigeren - een beslissing die je moet nemen of een uitdagende
omstandigheid waarop je moet reageren. Gods Woord is een
helder licht om je op je donkere pad te leiden en je te voorzien
van de wijsheid die je nodig hebt. En niet alleen zal Gods Woord
je wijsheid geven, maar door Gods Woord te gehoorzamen, zul je
groeien als een persoon van wijsheid die zijn licht kan laten
schijnen in een donkere wereld.

Denk aan een tijd waarin Gods Woord je wijsheid heeft
gebracht in moeilijke omstandigheden. Neem de tijd om je
dankbaarheid te tonen voor Zijn leiding.

Prijs God dat hij betrouwbaar is. Zijn er gebieden in je leven
waar je nog beter kan vertrouwen op Gods Woord voor zijn
leiding?
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Gods Woord geeft ons leiding.

Psalmen 119:105 NBV
Uw woord is een lamp voor mijn voet,

een licht op mijn pad.

Hemelse Vader, U hebt mij Uw volmaakte Woord gegeven als gids
in deze onvolmaakte wereld. Omdat U goed, betrouwbaar,

alwetend en vriendelijk bent, kan ik in elke situatie op Uw leiding
steunen. U geeft om mijn leven en om de beslissingen die ik moet
maken. Uw Woord heeft de kracht om orde te scheppen in chaos

en is licht in de duisternis. Ik heb geen reden om bang te zijn.
Terwijl ik Uw Woord diep in mijn hart plaats, leer me hoe ik het

moet lezen en toepassen in mijn leven. Amen.
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Dag 3:

Het Woord is een spiegel.

Lees Jakobus 1:19-25

Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als
iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel
bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe
hij eruitzag. Jakobus 1:23-24 NBV

Lees bijkomend Romeinen 2:13

Jakobus schrijft aan christelijke joden verspreid over het
Romeinse rijk die beproevingen doormaken en die tijdens deze
beproevingen de wereldse gebruiken van de mensen om hen
heen volgen in plaats van Gods Woord in praktijk te brengen. En
dus maakt Jakobus door zijn hele brief heen het punt dat het niet
genoeg is om Gods Woord te horen. We moeten doen wat er
staat.

Hier vergelijkt Jakobus iemand die het Woord hoort en niet doet
wat het zegt met iemand die zichzelf in een spiegel onderzoekt,
maar dan wegloopt en vergeet hoe hij eruitziet. De analogie lijkt
bijna belachelijk. Hoe kun je goed naar jezelf kijken om te zien
hoe je er echt uitziet en dan weglopen en vergeten? Maar dat is
het punt dat Jakobus probeert te maken. Bekijk je jezelf 's
ochtends in de spiegel om te controleren of je haar niet recht
overeind staat, of dat er niets tussen je tanden zit? Als je tijdens
dit proces een gigantische vlek op je gezicht zou zien, zou je dan
weglopen en het vergeten? Net zoals het dwaas zou zijn om weg
te lopen en niets te doen aan een veeg op je gezicht - om te
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vergeten hoe je eruit ziet - is het dwaas om na het lezen van Gods
Woord weg te lopen en het niet te gehoorzamen.

Als een spiegel laat Gods Woord ons zien hoe we werkelijk zijn.
Zonder zijn Woord is het gemakkelijk om onszelf voor de gek te
houden door te denken dat we iets zijn wat we niet zijn, om onze
zwakheden te negeren en excuses te maken voor onze zonden,
vooral wanneer we ons in moeilijke omstandigheden bevinden
zoals Jakobus zijn doelgroep. Maar dit is niet mogelijk als we ons
aan Gods Woord houden. Wanneer we ons leven onderzoeken
aan de hand van de waarheid van Gods Woord, zien we hoe we
werkelijk zijn, en ontmoeten we Gods genade en barmhartigheid
om ons te bekeren en te veranderen.

We moeten Gods Woord onderzoeken zodat het ons kan laten
zien wie we werkelijk zijn, maar we kunnen daar niet stoppen. We
moeten dan Gods Woord in praktijk brengen.

Hoe heb je Gods genade en barmhartigheid aan het werk
gezien in je leven?

Zijn er gebieden in je leven waarin je hebt geaarzeld om Gods
Woord in praktijk te brengen?  Neem even de tijd om Hem te
prijzen voor zijn liefde en genade voor jou.
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Gods Woord openbaart wie we zijn

Jakobus 1:23-24 NBV
Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als

iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel
bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe

hij eruitzag.

Terwijl ik Uw Woord lees, o Heer, vertrouw ik erop dat U mij zult
laten zien hoe ik ben en wat U van mij aan het maken bent.

Doorzoek mijn hart en toon me waar en hoe ik Uw Woord in mijn
leven in praktijk moet brengen. Geef me de nederigheid om te
doen wat Uw Woord zegt als reactie op Uw gratis geschenk van
redding. Heilige Geest, dank U voor Uw kracht die me helpt te

gehoorzamen, mijn hart verandert en mijn stappen leidt.
In Jezus naam,

Amen.
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Dag 4:

Het Woord is een hamer.

Lees Jeremia 23:23-32

Is mijn woord niet als een vuur,
als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.
Jeremia 23:29 NBV

Lees bijkomend Handelingen 2:37-38

De profeet Jeremia leefde in roerige tijden voor de natie Juda. Hij
begon zijn carrière als profeet tijdens de regering van koning
Josia, de laatste godvrezende koning, en hij bleef profeteren in de
laatste jaren voordat Jeruzalem door Nebukadnezar werd
verwoest en het volk als gevangenen naar Babylon werd
gebracht.

Tijdens Jeremia zijn bediening verkondigde hij de bittere
boodschap dat het oordeel zou komen, en riep hij de mensen op
om zich af te keren van hun slechte en afgodische gewoonten en
terug te keren tot de zuivere verering van de ene ware God. Maar
de mensen luisterden niet naar Jeremia. In plaats daarvan kozen
ze ervoor om naar valse profeten te luisteren, mannen die
aantrekkelijke boodschappen spraken die weerspiegelden wat de
mensen wilden horen, in plaats van het woord van de Heer te
verkondigen.

In tegenstelling tot deze zinloze en holle woorden van de
profeten, is Gods Woord een hamer die in staat is om de hardste
rots te breken. Als je het woord 'hamer' ziet, denk je misschien
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aan een timmermanshamer die in de meeste projecten in huis
wordt gebruikt om spijkers in de muur te slaan. Maar in deze
context is het beter om te denken aan een smidshamer die wordt
gebruikt om metaal te smeden en te vormen. Wanneer hij met
grote kracht wordt gehanteerd, kan deze een object verpletteren
en verbrijzelen.

Terwijl we met Jezus wandelen, is het mogelijk dat ons hart
verhard wordt. Dit kan gebeuren door een geheime zonde die
niet wordt beleden, bitterheid die voortkomt uit
onvergevingsgezindheid, of het cynisme dat in ons hart kruipt als
een gebed onbeantwoord blijft. In deze tijden kunnen we merken
dat we eindeloos scrollen op sociale media, negatief nieuws
online lezen en televisiekijken, meer dan in Gods Woord te
verblijven.

Maar wanneer we het Woord van God openen, ervaren we het
gewicht van zijn hamer, in staat om de zonde, bitterheid en
cynisme van een verhard hart te verpletteren en te verbrijzelen
terwijl we reageren in nederigheid en berouw.

Hoe heb je ervaren dat Gods Woord je hart verzacht? Dank
Hem voor zijn kracht om je hart te veranderen.
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Zijn er bepaalde momenten die ertoe hebben geleid dat je
“valse profeten” bent beginnen volgen in plaats van je tot
Gods Woord te wenden?

Gods Woord verzacht ons hart

Jeremia 23:29 NBV
Is mijn woord niet als een vuur,

als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.

God, U kent mijn hart beter dan wie dan ook, en U hebt van me
gehouden, zelfs toen ik van Uw wegen was afgedwaald. Laat me
zien hoe ik ben afgedwaald en plaats me weer op vaste grond. Ik
toon berouw voor wanneer ik mijn vertrouwen heb gesteld in de

dingen van deze wereld in plaats van in Uw Woord. Uw Woord
heeft de kracht om een   hart van steen in een hart van vlees te
veranderen. Ik open mezelf voor U om mijn leven te vormen.
God, terwijl U mijn hart verzacht, help mij om Uw Woord te

brengen aan de mensen om mij heen. Ik bid in Jezus Naam. Amen
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Dag 5:

Het Woord is een zwaard.

Lees Hebreeën 4:1-12

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een
tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest,
been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en
gedachten van het hart te ontleden.
Hebreeën 4:12 NBV

Lees bijkomend: Efeziërs 6:13-17

In de aanloop naar Hebreeën 4:12 spreekt de auteur over een
sabbatsrust die God voor ons heeft. Toen deze sabbatsrust aan
de Israëlieten werd aangeboden, weerhield hun
ongehoorzaamheid en ongeloof hen ervan om deze binnen te
gaan. Nu is deze sabbatsrust beloofd aan hen in Jezus Christus.
De schrijver van Hebreeën waarschuwt ons om het niet als
vanzelfsprekend aan te nemen zoals de Israëlieten deden, zodat
we niet door dezelfde soort ongehoorzaamheid zullen vallen.

De auteur van Hebreeën spreekt dan over de kracht van het
Woord van God en vergelijkt het met een tweesnijdend zwaard.
Bij zwaarden zijn er verschillende soorten bladen, elk ontworpen
voor een ander doel. Sommige zijn bedoeld voor kracht, terwijl
andere bedoeld zijn voor nauwkeurigheid. Een tweesnijdend
zwaard, aan beide zijden geslepen, is uniek ontworpen om zijn
doel met precisie te doorboren.
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Zoals we van Jakobus hebben geleerd, laat het Woord van God
ons zien hoe we werkelijk zijn, en zoals we van Jeremia hebben
geleerd, heeft Gods Woord de kracht om onze door zonde
verharde harten te verpletteren. Hier in Hebreeën vinden we dat
het Woord van God een tweesnijdend zwaard is, dat kan
doordringen tot de scheiding van ziel en geest, van been en merg.
In wezen betekent dit dat het kan doordringen tot de kern en
essentie van wie we zijn. Maar de auteur zegt ook dat het Woord
van God levend en actief is, wat betekent dat het niet alleen ons
hart doorboort, ons laat zien wie we zijn en ons overtuigt van
onze zonden, maar het heeft ook de kracht om ons van binnenuit
te transformeren.

Als we onze redding in Jezus uitleven, willen we niet vallen door
ongehoorzaamheid en ongeloof zoals de Israëlieten in de
woestijn. Maar als we het levende en actieve Woord lezen, zal dit
tweesnijdend zwaard ons doorboren, ons laten zien wat er
werkelijk in ons hart is en ons meer en meer veranderen naar het
beeld van Christus als we reageren in berouw en geloof.

Geloof en bekering zijn gaven van God die ons dichter bij
Hem brengen. Heb je Hem bedankt voor deze geschenken?

Voor welke gebieden in je leven geloof je dat het Woord deze
zal transformeren?
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Gods Woord transformeert ons

Hebreeën 4:12 NBV
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een

tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest,
been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en

gedachten van het hart te ontleden.

O Heer, dank U voor Uw levende en actieve Woord dat mij van
binnenuit verandert. Ik kies ervoor om erin te verblijven, zelfs als

het door de harde plekken van mijn hart snijdt. Heer, ik toon
berouw als ik me aan de normen van de wereld heb

geconformeerd. Ik bid dat U mijn gedachten wilt veranderen en
vernieuwen terwijl ik dagelijks op Uw Woord mediteer. Vergroot
mijn geloof en maak me meer als Christus terwijl ik Uw Woord

lees. Amen.

34



Conclusie:

Het Woord is ons fundament

Lees Matteüs 7:24-27

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken
worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Matteüs 7:24 NBV

Lees bijkomend 1 Petrus 2:4-10

In de Bergrede deelt Jezus met zijn discipelen en de menigte hoe
het leven in het koninkrijk eruit zou moeten zien. Hij eindigt deze
beroemde preek met deze waarschuwing: wil je een wijze bouwer
zijn en je leven bouwen op de rots van mijn woorden? Of ben je
een dwaze bouwer en negeer je mijn woorden, terwijl je je leven
op het zand bouwt?

Als je ergens woont waar regelmatig plotselinge overstromingen
plaatsvinden, dan zal deze illustratie die Jezus gebruikt om je
leven op een stevig fundament te bouwen relevant voor je zijn. In
een kwestie van minuten kunnen stormen met kracht
doorbreken en vernietigen wat ooit een prachtig huis was. En net
zoals stormen de staat van het fundament van een gebouw
onthullen, onthullen de stormen van het leven of we ons leven al
dan niet op het stevige fundament van Gods Woord hebben
gebouwd.

Deze week hebben we geleerd dat het Woord van God als brood
is dat nodig is voor onze geestelijke voeding, een zaadje dat in
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ons hart wordt geplant en vrucht draagt, een licht dat ons pad
verlicht en ons leidt naar alle wijsheid, een spiegel die ons laat
zien wie we echt zijn, een hamer die onze door zonde verharde
harten kan verpletteren, en een zwaard dat in staat is om door te
dringen tot de kern van wie we zijn en transformatie
teweegbrengt.

De vraag is, wat ga je doen na dit vasten? Zul je een wijze bouwer
zijn die je leven op een stevig fundament bouwt? Hoewel deze
week een krachtige tijd was om samen te komen en God te
ervaren en van hem te horen, is deelname aan een jaarlijkse
vijfdaagse vastenweek niet genoeg om je leven op een stevig
fundament te bouwen. Het is door de levensstijl van het dagelijks
lezen en gehoorzamen van Gods Woord dat we zo bouwen dat de
stormen van het leven ons niet kunnen neerhalen.

In Gods Woord verblijven is in Jezus verblijven, het levende
Woord van God.
Is Jezus het fundament waarop je leven gebouwd is?

Het woord “verblijven” betekent “stabiel blijven in een staat;
om verder te gaan in een plaats” Hoe ga je in 2022 en daarna
een hernieuwde toewijding aan om in Gods Woord te
verblijven, te lezen, te begrijpen, te geloven en te
gehoorzamen?
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Gods woord is ons stevig fundament

Matteus 7:24 NBV
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken
worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

Hemelse Vader, ik dank U voor wat u deze week in mijn leven
hebt gedaan. Dank U dat U komt opdagen wanneer ik Uw gezicht

zoek en dat U trouw bent om tot mij te spreken. U hebt het
geschenk van Uw Woord gegeven zodat ik mijn leven mag

bouwen op het fundament van wie U bent. Help me om dagelijks
in Uw Woord te verblijven, zodat ik het in mijn hart kan plaatsen

en Uw levensveranderende kracht kan ervaren. In Jezus Naam bid
ik. Amen.
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