Dag 6
Heb berouw en bekeer je
Ware vrijheid ontvang je omdat Jezus je zonden vergeeft, dus begin vandaag door je zonden
af te laten wassen.
Bijbelgedeeltes voor vandaag:
Handelingen 3:19
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden
der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
Mattheus 4:17
Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk
der hemelen is nabij gekomen.
Spreuken 28:13
Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal
barmhartigheid verkrijgen.
Gebed en reflectie:
1. Om het Koninkrijk van God in ons leven zichtbaar te laten worden is het belangrijk
dat ons eigen koninkrijk afgebroken wordt door berouw. Vraag vergeving voor elke
zelfzuchtige activiteit uit het verleden.
2. Gods woord roept ons op ons af te keren van onze eigen kracht zodat wij Zijn
wijsheid kunnen ontvangen. Beleid daarom de manieren waarop je dingen op eigen
kracht hebt gedaan in plaats van op Hem te vertrouwen.
3. De wil van God vraagt ons om ons toe te wijden door bekering en berouw. Ruil je
eigen visie van het Koninkrijk in voor Zijn goddelijke zicht.
Eventueel gezinsmoment:
Ouders bidt het volgende uit over je kinderen:
Vader, als er enige vorm van zonden in onze kinderen voorkomt, verborgen of zichtbaar, dan
bid ik dat U hen daar vriendelijk van overtuigd. Geef hun de gelegenheid berouw over elke
zonde te ontvangen, geef hun vervolgens de moed om zich ervan af te keren. Vergroot hun
verlangen om van U te houden en U te dienen. Wilt u groter worden in hun harten, zodat zij
u woorden snel gehoorzamen en op Uw wegen wandelen. Laat er een groter geloof in hen
opgroeien en eigen ze U toe als kinderen naar Uw hart. In de naam van Jezus, amen!

Dag 7
Verzoening en Vergeving
Vergeven kan een gigantische taak zijn, net zo goed als vergeving vragen voor iets wat we
verkeerd gedaan hebben.
Bijbelgedeelte voor deze dag:
Efeziërs 4:30-32
En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der
verlossing. Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u
geweerd, met alle boosheid; Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende
elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft.
Eventuele extra bijbelgedeeltes:
Colossenzen 3:13
Mattheus 18:21-22
Gebed en reflectie:
1. Vraag God om je te vergeven dat je de heilige Geest bedroefd hebt daar anderen
verkeerd te behandelen. Kies er vandaag voor om deze relaties te verzoenen door
vriendelijk te zijn en meelevend.
2. Neem vandaag vriendelijkheid, empathie en bewogenheid op. Vraag God om je een
vertegenwoordiging te maken van genade en verzoening voor de mensen om je
heen.
3. Kies ervoor om de mensen die jou iets aangedaan hebben te vergeven, zoek daarbij
Gods hulp om hen zo te vergeven als Hij jou vergeven heeft.
Eventueel gezinsmoment:
Kan er iemand in jullie gezin 490 keer opdrukken? Wie kan dit het vaakst? Lees Mattheus
18:21-22 samen. Hoe veel keer wordt daar gezegd dat we moeten vergeven? 490 keer
vergeven kan zelfs nog moeilijker zijn dan 490 keer opdrukken. Bidt daarom samen: Hemelse
Vader, help ons gezin de goede keuze te maken en te vergeven. Help ons om iedere dag te
vergeven gedurende de rest van ons leven, met Uw hulp. In de naam van Jezus! Amen.

Dag 8
Allergisch tegen verleiding
Het onze Vader biedt een gemeenschappelijk pleidooi aan tegen verleiding waar we over na
kunnen denken en door beschermd kunnen worden tegen de manier waarop we van dag tot
dag verleid kunnen worden.
Bijbelgedeelte voor deze dag:
Mattheus 6:13
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Eventuele extra bijbelgedeeltes:
Lucas 4:1-13
1 Korintiërs 10:13

Gebed en reflectie:
1. Zelf een oprechte en integere persoon kan toegeven aan verleiding en daardoor
buiten de genade terecht komen. Vraag de Heer om je te beschermen tegen de
verborgen verleidingen en je te verlossen van de druk om verkeerd te doen als het je
toch overkomt.
2. Verleiding die ontstaat binnen een groep is moeilijker te weerstaan vanwege de
groepsdruk en om daaraan te voldoen. Bidt en vraag God om je te verlossen van
meedoen aan elke vorm van kwaad, zelfs als je daardoor tegen de stroom in gaat.
3. Hoe kunnen we ons zelf beschermen tegen aanwezige verleidingen? Vraag God om
onderscheid en inzicht als je met anderen omgaat net zo goed als wanneer je alleen
bent met je eigen gedachten.

Eventueel gezinsmoment:
Lees Lucas 4:1-13 als gezin en praat over de verleidingen waar Jezus mee te maken kreeg.
Hoe lijken die op onze dagelijkse verleidingen? Welke middelen gebruikte Jezus om satan
terecht te wijzen? Schrijf de verleidingen die door de duivel aan Jezus voorlegde op en schrijf
daarbij de tegenwerpingen die Jezus daar tegenoverstelde, Speel dan een quizspel om de
juiste zaken tegenover elkaar te zetten. Bedenk vervolgens welke middelen God aan ons
geeft om verleidingen te weerstaan.

Dag 9
Gesprekken met Vader of Pappa.
Het onze Vader begint als een gesprek met de Vader. Dit doorbrak de jarenlange gewoontes
en tradities, dus laten we vandaag God benaderen als onze Hemelse Pappa.
Bijbelgedeeltes voor deze dag:
Mattheus 6:9
Onze Vader die in de hemelen zijt…
Romeinen 8:14-17
Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij
hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt
ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen
zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo
wij anders met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden.
Eventueel extra Bijbelgedeelte:
Efeziërs 1:3-14
Gebed en reflectie:
1. In het onze Vader, identificeert Jezus ons als deelgenoten van Gods huisgezin. Hij bidt
voor ons en als een van ons. Besteed een moment om als deel van het gezin als ook
zelf voor alle gezinsleden.
2. Dank God voor het Vader zijn in de Hemel. Benoem een aantal dingen waarin Hij zich
als Vader betoont.
3. Hoe ziet jouw familie stamboom eruit? Zijn er leden die God liefdevol in je leven
heeft gebracht, of alleen in de bloedlijn? Dank God dat Hij ons de mogelijkheid van
gemeenschapen familie zijn gegeven heeft en dat we Hem ook als deel van de familie
mogen zien en aanspreken.
Eventueel gezinsmoment:
Bekijk deze week een eens familiefotoalbum en neem de tijd om over je stamboom te
praten, of er zelfs een te tekenen. Benoem daarna de mensen die God in Zijn voorzienigheid
toegevoegd heeft als liefdevolle familieleden. Plaats God boven aan de stamboom, als hoofd
van je familie stamboom. Dank Hem voor het gegeven dat Hij jou in Zijn familie heeft
opgenomen.

Dag 10
Maak God groot (Verhoog God)
Breng vandaag tijd door in eenvoudige aanbidding en eerbied voor Wie God is en wat Hij
doet.
Bijbelgedeeltes voor deze dag:
Openbaring 4:1-2
Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik
gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen,
hetgeen na dezen geschieden moet. En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een
troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.
Openbaring 4:6-11
En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom
den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een
leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een
mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk. En de vier dieren hadden elkeen
voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust
dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die
is, en Die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem,
Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; Zo vielen de vierentwintig ouderlingen
voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen
hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid,
en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn
zij geschapen.
Eventueel extra Bijbelgedeelte:
Psalm 145
Gebed en reflectie:
1. Aanbid God door de woorden uit te spreken: Heilig, heilig, heilig is de Heer God
Almachtig, Die was en Die is en Die komen zal. U bent waardig, o God, om te
ontvangen de glorie, de eer en de kracht. Wat U hebt alles geschapen, en zij bestaan
omdat U geschapen heeft wat U behaagde.
2. Denk aan sommige zaken van God die je kunt aanbidden, schrijf regels van lofprijs
aan Hem op.
3. Breng wat tijd door in stille aanbidding, waardoor God woorden in je hart kan
spreken en openbaren.
Eventueel gezinsmoment:
Lees Psalm145 samen en bespreek het acronisme van het Hebreeuws omdat elke vers met
een letter van het Hebreeuwse Alfabet begint. Schrijf daarna je eigen gedicht op dezelfde
manier op en gebruik daarin woorden van Lofprijs of Annbidding. Maak van elke brief die
iedereen maakt een karakterschets van God. Lees ze daarna elkaars brieven.

