32. Zekerheden
Dag 1

Stille tijd
8 Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.
9 Red mij van mijn vijanden, HEERE,
bij U schuil ik.
10 Leer mij Uw welbehagen te doen,
want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden
in een geëffend land.

Johannes 10:24-30.
God laat je nooit meer los!

24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang
houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons
vrijuit. 25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het
niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen
van Mij. 26 Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen,
zoals Ik u gezegd heb. 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze
en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist
niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand
rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan
allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 30 Ik
en de Vader zijn één.

Dag 2

Dag 5BS

Hebreeën 8:12.
God rekent af met je zonden (zie ook Jesaja
43:25; 44:22; Micha 7:18-19)

3 Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein
geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden,
nacht en dag. 4 Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig
naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. 5 Daarbij
herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst
gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En
ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.6 Daarom herinner ik u
eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn
handen, aan te wakkeren. 7 Want God heeft ons niet gegeven een
geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
8 Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet
voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het
Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. 9 Hij heeft ons zalig
gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig
onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade,
die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen,
10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker,
Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de
onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,
11 waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de
heidenen. 12 Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam
mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd
dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot
die dag. 13 Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u
van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.
14 Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand,
dat u toevertrouwd is.

12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan
hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf,
en aan uw zonden denk Ik niet.
22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een
wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.
18 Wie is een God als U,
Die de ongerechtigheid vergeeft,
Die voorbijgaat aan de overtreding
van het overblijfsel van Zijn eigendom?
Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn,
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.
19 Hij zal Zich weer over ons ontfermen,
Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,
ja, U zult al hun zonden werpen
in de diepten van de zee.

Dag 3

Hebreeën 4:14-17.
God helpt je precies als je het nodig hebt
wanneer je bidt

14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is
doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze
belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die
geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in
alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16 Laten
wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,
opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te
worden op het juiste tijdstip.

Dag 4

Dag 6

Romeinen 8:31-39.
Met God voor je ben je méér dan een
overwinnaar!

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is,
wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet
gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem
niet alle dingen schenken? 33 Wie zal beschuldigingen inbrengen
tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,
Die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of
naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want
omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden
beschouwd als slachtschapen.) 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben
ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige
dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Psalm 32:8-9.
God belooft je te leren welke weg je moet gaan
(zie ook Psalm 143:8-10)

8 Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
ik geef raad, mijn oog is op u.
9 Wees niet als een paard,
als een muildier, dat geen verstand heeft.
Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
dan kan hij u niet te na komen.
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2 Timoteüs 1:3-14.
God is bij machte te bewaren wat jij aan Hem
hebt toevertrouwd

1

Stille tijd 32 HSV

Dag 7

1 Johannes 5:14-15.
God verhoort je als je vrijmoedig bidt naar Gods
wil

Dag 9

14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,
dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En
als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij
dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Dag 8

1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder,
Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw
naam geroepen, u bent van Mij. 2 Wanneer u zult gaan door het
water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam
zal u aansteken.

1 Petrus 1:3-7.
God voltooit wat Hij begint (zie ook Filippenzen
1:6)

14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want
Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen,
en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en
gelovigen.

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die
ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren
deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus
Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5 U
wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de
zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als
het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 7 opdat de
beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud,
dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot
lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

Dag 10

Johannes 5:24-29.
Je bent al geestelijk opgestaan en zal ook
lichamelijk opstaan

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem
gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet
in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden
de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen,
zullen leven. 26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo
heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en
Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de
Zoon des mensen is. 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd
komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en
zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de
opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de
opstanding ter verdoemenis.

6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat
voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
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Jesaja 43:1-2.
God is je Redder uit de strijd (zie ook
Openbaring 17:14)
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