6. Gods verbond
Dag 1

Stille tijd

Genesis 17:1-8.
Verbond tussen God en Abram

Dag 3

1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan
hem en zei: 'Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid
met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond
aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.' 3 Abram
boog zich diep neer en God sprak: 4 'Ik doe jou deze belofte: je zult
de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan niet
meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele
volken.
6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je
voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7 Ik sluit een
verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende
generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die
van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als
vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit
geven, en ik zal hun God zijn.'

Dag 2

10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn
tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de
zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen,
legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12
Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond
en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen
omhoog gaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die
zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God
van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je
nakomelingen geven. 14 Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er
stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en
het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde
zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 15
Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen
gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten
tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker, ‘zei hij, ‘op deze plaats is
de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem.
‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit, ‘zei hij, ‘dit is niets anders dan
het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18 De
volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun
had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten.
19 Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. 20
Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij ter zijde staat en mij op
deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn
lichaam, 21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de
HEER mijn God zijn. 22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een
huis van God worden-en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal
afstaan van alles wat u mij geeft.’

Genesis 22:1-18.
Abraham gehoorzaamt God helemaal

1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij.
‘Ik luister, ‘antwoordde Abraham. 2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie
je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de
Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’
3 De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn
ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee,
hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover
God had gesproken. 4 Op de derde dag zag Abraham die plaats in de
verte liggen. 5 Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met
de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen.
Daarna komen we naar jullie terug.’ 6 Hij pakte het hout voor het
offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het
vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. 7 ‘Vader, ‘zei Isaak.
‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We
hebben vuur en hout, ‘zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’
8 Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien,
mijn jongen.’ En samen gingen zij verder. 9 Toen ze waren
aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde
Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak
vast en legde hem op het altaar, op het hout. 10 Toen pakte hij het
mes om zijn zoon te slachten.
11 Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham,
Abraham!’ ‘Ik luister, ‘antwoordde hij. 12 ‘Raak de jongen niet aan,
doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt
mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ 13 Toen Abraham
opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in
de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn
zoon. 14 Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’.
Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de
HEER zal erin voorzien worden.’
15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot
Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf-spreekt de HEER: Omdat
je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt
onthouden, 17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen
geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand
langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden
in bezit krijgen. 18 En alle volken op aarde zullen wensen zo
gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij
geluisterd.’
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Genesis 28:10-22.
God bevestigt zijn verbond aan Jakob

Dag 4

Exodus 6:1-7.
God bevestigt zijn verbond aan Mozes

1 Maar de HEER antwoordde hem: 'Nu zul je zien wat ik de farao ga
aandoen: ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten
gaan, hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen.'
Mozes opnieuw geroepen
2 God zei tegen Mozes: 'Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham,
Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn
naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen
mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin
zij als vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de
Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is
opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6
Daarom moet je dit tegen hen zeggen: "Ik ben de HEER. Ik zal de
last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit
je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen
en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn
volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de
HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de
Egyptenaren is opgelegd.
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Dag 5

Jeremia 31:31-34.
Het nieuwe verbond aangekondigd

Dag 7

Exodus 19:3-6.
Gods volk is een kostbaar bezit voor God

31 De dag zal komen - spreekt de HEER - dat ik met het volk van
Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander
verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand
nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond
verbroken, hoewel ze mij toebehoorden - spreekt de HEER. 33 Maar
dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in
hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men
zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: "Leer de
HEER kennen," want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken
aan wat ze hebben misdaan.

3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de
berg toe: 'Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël
weten: 4 "Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte,
en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb
gebracht. 5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het
verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn,
kostbaarder dan alle andere volken - want de hele aarde behoort mij
toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk." Breng
deze woorden aan de Israëlieten over.'

Dag 6BS Hebreeën 8:1-13.
Het nieuwe verbond een werkelijkheid

12 Ik zal in je midden verkeren; ik zal jullie God zijn en jullie mijn
volk. 13 Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft
geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken
waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt
rondlopen.
14 Maar als jullie mij niet gehoorzamen en deze geboden niet
naleven, 15 als je mijn bepalingen naast je neerlegt en mijn regels
minacht, als je door mijn geboden niet na te leven het verbond met
mij verbreekt, 16 dan zal ik van mijn kant jullie het volgende
aandoen: Ik zal een verschrikkelijk onheil over jullie brengen, tering
en slopende koortsen zullen het licht in je ogen doven en je de adem
afknijpen. Je zult je land inzaaien, maar voor niets, want je vijanden
zullen ervan eten.
17 Ik zal mij tegen jullie keren, zodat jullie door je vijanden verslagen
worden. Jullie zullen worden overheerst door mensen die je haten, en
op de vlucht slaan, zelfs als niemand je verjaagt.
18 Als jullie mij dan nog niet willen gehoorzamen, zal ik de straf voor
jullie zonden zevenmaal zo zwaar maken: 19 Ik zal de kracht waarop
jullie je beroemen breken. De hemel boven je hoofd zal van ijzer zijn
en de grond onder je voeten van koper. 20 Je zult je afmatten, maar
voor niets, want je land zal geen opbrengst geven en je bomen zullen
geen vrucht dragen.
21 Als jullie tegen mij in blijven gaan en mij niet willen
gehoorzamen, zal ik de straf voor jullie zonden nog zevenmaal zo
zwaar maken: 22 Ik zal wilde dieren op je afsturen, die je van je
kinderen zullen beroven en je vee zullen verscheuren. Ze zullen het
volk zo uitdunnen dat de wegen er verlaten bij liggen.
23 Als jullie hieruit geen lering trekken en tegen mij in blijven gaan,
24 zal ik op mijn beurt ook tegen jullie in gaan. Zevenmaal zo streng
zal ik jullie voor je zonden straffen:
25 Ik zal jullie met het zwaard treffen om de schending van het
verbond te wreken. Wanneer jullie je dan in de steden verschansen,
zal ik de pest op je loslaten, zodat je aan je vijand overgeleverd bent.

Dag 8

1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in
de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van
Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de
tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht.
3 Iedere hogepriester wordt aangesteld om gaven en offers op te
dragen, en dus heeft ook hij iets nodig dat hij kan opdragen. 4 Op
aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al priesters die
offergaven opdragen zoals de wet dat voorschrijft. 5 Zij verrichten
hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het
hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij
begon met het oprichten van de tabernakel: ‘Let erop,’ staat er
immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg
getoond is.’ 6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger
dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat
zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. 7 Zou het
eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede
voor in de plaats hebben hoeven komen. 8 Maar God berispt zijn
volk met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik
een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk
van Juda. 9 Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders
toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want
aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn
handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer. 10 Maar dit is het
verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten –
spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun
hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen
mijn volk zijn. 11 Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te
onderwijzen, men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: “Ken de
Heer!”, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. 12 Ik zal
hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.’
13 Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond heeft hij
het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is en
versleten, is de teloorgang nabij.

©Stichting Deltacursus, 2005–2011

2

Leviticus 26:12-25.
Gehoorzaamheid als voorwaarde
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Dag 9

Denk na over Matteüs 6:5-8 en 1 Petrus 3:12.
(vgl. Exodus 32:9-14).
5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag
in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen
hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar
als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot
je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het
verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de
heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden
verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers
wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.
12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en
luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’
9 De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit
volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen
verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’
11 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u
dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met
sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12 Wilt u dat de
Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te
storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te
vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk
te brengen! 13 Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël,
aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel
nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele
gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit
geven.”’ 14 Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het
onheil waarmee hij gedreigd had.

1 Petrus 2:9-10.
Gods nieuwtestamentisch volk

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters,
een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote
daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen
naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u
Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn
ontferming u geschonken.

Dag 10 Openbaring 21:1-10.
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste
hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft
gemaakt voor haar man en hem opwacht.
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn
volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' - Ik hoorde
zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en
waar.' - 6 Toen zei hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en
de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te
drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen
al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8
Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben
ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of
afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is
de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
9 Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met
de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: 'Ik wil je de bruid laten
zien, de vrouw van het lam.' 10 Ik raakte in vervoering, en hij nam
mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem
zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.
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God luistert naar de smekingen van de rechtvaardigen, maar keert
Zich tegen wie kwaad doen.
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God
doet (Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.
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