Dag 2: Wees niet bezorgd
We kunnen heel veel leren over de voorzienigheid van God, Die tot in het kleinste detail van
onze levens werkt, juist door de “gewone” dagelijkse dingen.
Bijbelgedeelte voor vandaag:
Mattheus 6: 25 t/m 32
Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch
voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het
lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien,
noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt [nochtans] dezelve; gaat gij
dezelve niet [zeer] veel te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn
lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij
wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid,
niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is,
en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer [kleden], gij
kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij
drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want
uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
Aanvullende Bijbelgedeelten: Mattheus 7:7-11, Romeinen 8:14-30, Psalm 42:1-2
Gebed en Reflectie:
1. Denk na over de woorden die je vandaag gelezen hebt en bekeer je en heb berouw
over de zaken waar je bezorgdheid hebt toegelaten met betrekking tot lijden of
moeilijkheden die de plaats van God in je hart hebben ingenomen.
2. Vraag aan Hem om de bolwerken die door zelfvoorziening of twijfel wortel hebben
geschoten weg te nemen. Dank God voor de openbaring van de waarheid door Zijn
woord. Dank Hem dat je een kind van God en medewerker van Christus bent.
3. Ontvang, en bedank jouw Hemelse Vader voor Zijn voorziening, voor de al
ontvangen, maar ook voor de nog te ontvangen zaken en houd vast aan Zijn beloften
en Zijn trouw.
Eventueel gezinsmoment:
Bespreek met elkaar wat bezorgd zijn inhoudt.
Wat kunnen we leren van Gods zorg door te kijken naar de natuur om ons heen?

Dag 3: Prijs God
Neem vandaag wat extra tijd voor aanbidding, samen met je gezin en herinner je Gods
eeuwige goedheid die er altijd is.
Bijbelgedeelte voor deze dag:
Psalm 97:
De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden. Rondom Hem
zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons. Een vuur
gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand. Zijn
bliksemen verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft. De bergen smelten als was
voor het aanschijn des HEEREN, voor het aanschijn des HEEREN der ganse aarde. De
hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer. Beschaamd moeten
wezen allen, die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen; buigt u neder voor Hem,
alle gij goden! Sion heeft gehoord, en het heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda
hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o HEERE! Want Gij, HEERE! zijt de Allerhoogste
over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij liefhebbers des
HEEREN! haat het kwade; Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der
goddelozen hand. Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de
oprechten van hart. Gij rechtvaardigen! verblijdt u in den HEERE, en spreekt lof ter
gedachtenis Zijner heiligheid.
Aanvullende bijbelgedeeltes:
Openbaring 21:1-7, Psalm 50:1-5
Gebed en Reflectie:
1. Aanbid God met ontzag. Dank Hem voor Zijn soevereine Wezen, dat Hij op de troon
zit boven de hele schepping.
2. Geef Hem de controle en onderwerp jouw wil aan Hem. Omarm je door God gegeven
beperkingen in het dagelijkse leven, en vraag Hem om kracht waar jij zwak bent.
3. Adem Zijn verzekering van Zijn perfecte kracht te midden van jouw zwakheid diep in.
Adem de angst voor dood of pijn hard uit. Proclameer Zijn goedheid gedurende de
hele dag.

Eventueel gezinsmoment:
Maak even tijd voor stilte om Jezus te aanbidden. Voor oudere kinderen kun je de
mogelijkheid creëren om aanbiddingszinnen op te schrijven zoals:” Ik weet dat God van me
houdt omdat… of Ik ken Gods goedheid omdat…. Jongere kinderen kunnen een tekening
maken, zingen of zelfs dansen op hun favoriete lied. (Jij kunt natuurlijk zelf ook dansen!)

Dag 4: Een les in voorbede
Hoe word je een gebedsstrijder? Door dagelijks te bidden voor je omgeving en te getuigen
over verhoorde gebeden.
Bijbelgedeeltes voor vandaag:
1 Timotheüs 2:1-2
Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen,
dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij
een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
Mattheus 18:19
Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij
zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
2 Kronieken 7:14-15
En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij
Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen,
en hun zonden vergeven, en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren
opmerkende op het gebed dezer plaats.
Aanvullende Bijbelgedeelten:
Spreuken 31:8-9
Mattheus 28:18-19
Mattheus 9:38
Efeziërs 6:10 en 12
Gebed en reflectie:
1. De bovennatuurlijke kracht van God dringt binnen in onze menselijke kleinheid en
brengt goddelijke openbaring. Vraag de Heer om de krachtige aanwezigheid en de
genezende kracht van de heilige Geest in de zichtbare wereld.
2. Bidt dat de waarheid openbaar wordt tegenover het kwaad en de leugens in de
maatschappij.
3. Vraag God om rechtvaardigheid en bewogenheid voor de arme - en hulpeloze
mensen, zodat je bijzondere mogelijkheden krijgt om Zijn liefde uit te delen.

Eventuele gezinsmomenten:
Maak een gebedsmuur voor het gezin. Schrijf gebedspunten op en plak of hang ze op aan de
muur. Bidt dagelijks met vertrouwen op Jezus, voor elke verzoek, En zorg voor “updates” als
de gebeden verhoord zijn of verplaats ze naar een plek waar verhoorde gebeden geplaats
kunnen worden.

Dag 5: Smekende gebeden
God is in staat om in al jouw noden te voorzien en Hij weet als geen ander wat dat inhoudt:
dus benader Hem met alle wensen van je hart.
Bijbelgedeelten voor vandaag:
Psalm 27:4
Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens
mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te
onderzoeken in Zijn tempel.
Hebreeën 13:16
En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden
heeft God een welbehagen.
Mattheus 7:7-8
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal
opengedaan worden.
Overige aanbevolen verzen:
1 Petrus5:7 en Mattheus 9:36-38
Gebed en reflectie:
1. God nodigt ons uit om bij Hem te komen, Hem te kennen en ons te verheugen in Zijn
nabijheid. Hij is ons dagelijks brood. Neem nu even de tijd om vol te worden van Zijn
tegenwoordigheid.
2. God is de gever van alle goede dingen. Neem daarom even de tijd om Hem te
danken, vraag daarna voor jezelf of voor anderen wat jij, of die ander nodig heeft,
waarin Hij alleen kan voorzien.
3. Bidt dat God je bij een persoon brengt die Zijn vrijgevigheid nodig heeft en om
openbaring wat je vervolgens met hem of haar kunt delen.
Eventueel gezinsmoment:
Maak twee lijstjes. Een met daarop de dingen waar God je mee gezegend heeft, en een met
mensen waarmee je die zegen kunt delen. Laten we het volgende bidden: Here God, U
voorziet in alle nood en U bent trouw geweest, dank U daarvoor. Help ons om dit met
anderen te delen.

