43. Evangelisatie
Dag 1

Stille tijd

Jesaja 43:1-13.
Gods bedoeling gedurende de oudtestamentische
periode was dat Israël Hem bekend zou maken aan
de volken in de wereld

Dag 3

1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan
twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan
was heen te gaan. 2 Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar
arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3 Ga op weg, en
bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. 4 Neem
geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg
niemand. 5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor
dit huis!” 6 Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met
hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 7 Blijf in dat
huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn
loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8 En als jullie
een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt
voorgezet, 9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het
koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10 Maar als jullie een stad
binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg:
11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we
van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van
God is nabij!” 12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag
draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13 Wee Chorazin, wee
Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die
bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang
in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer
gekomen zijn. 14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en
Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 15 En jij, Kafarnaüm, je
denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het
diepst van het dodenrijk zul je afdalen! 16 Wie naar jullie luistert,
luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst,
wijst hem af die mij gezonden heeft.’
17 De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer,
zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw
naam.’ 18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de
hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om
slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand
te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20 Verheug je er echter niet
over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je
omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 21 Op dat moment
begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u,
Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en
verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt
onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 22 Alles is mij toevertrouwd
door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en
wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het
wil openbaren.’
23 Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen:
‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! 24 Want ik zeg jullie dat
vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze
kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar
ze kregen het niet te horen.’

1 Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde,
Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam
geroepen, je bent van mij! 2 Moet je door het water gaan – ik ben bij
je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur
gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.
Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel
van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te
behouden. 5 Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je
nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie
bijeen. 6 Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik:
Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de
einden der aarde, 7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik
omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.
8 Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het
ogen, doof, ook al heeft het oren. 9 Alle volken zullen zich
verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft
aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen
leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal
zeggen: ‘Het is zo!’ 10 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –,
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en
vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god
gevormd, en na mij zal er geen zijn. 11 Ik, ík ben de HEER! Buiten
mij is er niemand die redt. 12 Ik heb redding aangekondigd en
redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde.
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, dat ik werkelijk God
ben 13 en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht
onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?

Dag 2

Matteüs 4:17-25.
Jezus betrekt zijn discipelen in de verkondiging
van het Evangelie en het vissen van mensen

17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot
inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus
genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het
meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal
van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten
achter en volgden hem. 21 Even verderop zag hij twee andere broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met
hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep
hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en
volgden hem.
23 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere
ziekte en elke kwaal onder het volk. 24 Het nieuws over hem
verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die
gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en
maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.
25 En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis,
uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de
Jordaan.
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Lucas 10:1-24.
Jezus stuurt zijn discipelen met een boodschap,
met gezag en met zijn zegen erop uit
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Dag 4

Dag 6BS Matteüs 9:1-38.
Jezus geneest, getuigt en onderricht mensen

Handelingen 13:38-52.
Mensen komen tot geloof, maar er is ook
tegenstand en vervolging

1 Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad.
2 Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen

38 U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat

die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de
verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ 3 Daarop
zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal!
4 Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke
boosaardige gedachten? 5 Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw
zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? 6 Ik zal u laten zien
dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’
Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’
7 En hij stond op en ging naar huis. 8 Bij het zien hiervan werden de
mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij
aan mensen heeft verleend.
9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man
zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond
op en volgde hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er
ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en
zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11 De farizeeën zagen dit
en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met
tollenaars en zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord:
‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.
13 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik,
geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar
zondaars.’
14 Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen:
‘Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen
niet?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren
zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de
bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.
16 Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet
gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en
wordt de scheur nog groter. 17 Evenmin giet men jonge wijn in oude
leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild
en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe
zakken, dan blijven beide behouden.’
18 Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de
synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is
zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze
weer leven.’ 19 Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen.
20 Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar
aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan,
21 want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal
ik al genezen worden. 22 Jezus draaide zich om, en bij het zien van de
vrouw zei hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat
moment was de vrouw genezen.
23 Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en
er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, 24 zei hij: ‘Ga
naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte
smalend. 25 Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen.
Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. 26 Het verhaal
hierover verspreidde zich in de hele omgeving.

aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op
grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, 39 wordt
door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. 40 Zorg daarom dat
op u niet van toepassing wordt wat door de profeten is gezegd:
41 “Kijk, spotters, sta verbaasd en ga te gronde, want ik zal in jullie
tijd een daad stellen, iets dat je niet zult geloven als het je wordt
verteld.”’
Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, kregen ze het verzoek
om de volgende sabbat opnieuw over dit onderwerp te spreken. 43 Na
afloop van de samenkomst liep een groot deel van de Joden en de
vrome proselieten met Paulus en Barnabas mee, die hen toespraken en
hen aanspoorden zich over te geven aan de goedgunstigheid van God.
De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het
woord van de Heer te luisteren. 45 Bij het zien van de mensenmenigte
werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de woorden van
Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken. 46 Maar Paulus en
Barnabas zeiden onomwonden: ‘De boodschap van God moest het
eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en
uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de
heidenen wenden. 47 Want de Heer heeft ons het volgende
opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om
redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’
48 Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze
vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige
leven bestemd waren aanvaardden het geloof. 49 Het woord van de
Heer verspreidde zich over de hele streek.
50 De Joden hitsten echter de vrome vrouwen uit de hogere kringen
op, evenals de vooraanstaande burgers van de stad, en wisten hen
zover te krijgen dat ze zich tegen Paulus en Barnabas keerden, zodat
die uit het gebied werden verdreven. 51 Maar zij schudden het stof
van hun voeten omdat ze niets meer met hen te maken wilden hebben
en vertrokken naar Ikonium. 52 De achterblijvende leerlingen waren
vervuld van vreugde en van de heilige Geest.

Dag 5

1 Korintiërs 9:19-23.
Ga naast de verloren mensen staan om hen te
redden

19 Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van
iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen. 20 Voor
de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta
niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen
om hen die er wel onder staan te winnen. 21 En voor hen die niet
onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet
heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb
losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus.
22 Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben
voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te
redden. 23 Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften
ervan deel te krijgen
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27 Toen Jezus van daar verderging, volgden hem twee blinden die
luidkeels riepen: ‘Heb medelijden met ons, Zoon van David!’ 28 En
nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem
toe. Jezus vroeg hun: ‘Gelooft u dat ik dit kan doen?’ Ze
antwoordden: ‘Zeker, Heer!’ 29 Daarop raakte hij hun ogen aan en
zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ 30 En hun ogen gingen
open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: ‘Zorg ervoor dat niemand
het te weten komt!’ 31 Maar na hun vertrek verspreidden ze het
nieuws over hem in de hele omgeving.
32 Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die
bezeten was en niet kon spreken. 33 Nadat de demon was
uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond
versteld, men zei: ‘Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien!’
34 Maar de farizeeën zeiden: ‘Het is dankzij de vorst der demonen dat
hij demonen kan uitdrijven.’

Dag 8

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Spreek, mensenkind, zeg tegen je
volksgenoten: “Als ik het zwaard op een land afstuur, en het volk dat
daar woont heeft iemand als wachter aangesteld, 3 en die wachter ziet
het zwaard op het land afkomen en blaast op de ramshoorn om het
volk te waarschuwen, 4 en als dan iemand het geluid van de
ramshoorn hoort maar er zich niets van aantrekt, en het zwaard komt
en doodt hem, dan heeft hij zijn dood aan zichzelf te wijten. 5 Hij
heeft het geluid van de ramshoorn wel gehoord maar zich er niet door
laten waarschuwen, en dus heeft hij zelf de dood over zich afgeroepen.
Had hij zich laten waarschuwen, dan had hij zijn leven gered. 6 Wat
de wachter betreft: als hij het zwaard ziet komen maar niet op de
ramshoorn blaast om het volk te waarschuwen, en als het zwaard dan
komt en iemand doodt, dan sterft die mens doordat hij zelf schuld
heeft, maar de wachter zal ik voor zijn dood ter verantwoording
roepen.”
7 Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van
Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij
waarschuwen. 8 Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, en
jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal hij
sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal ik voor zijn dood ter
verantwoording roepen. 9 Maar als je hem gewaarschuwd hebt dat hij
een andere weg moet inslaan en hij doet dat niet, dan sterft hij door
zijn eigen schuld, maar jij zult het er levend afbrengen.
10 Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze
misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan
te gronde – hoe kunnen we dan nog blijven leven?’” 11 Zeg tegen
hen: “Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een
slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg
inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie
zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van
Israël?”
12 Mensenkind, zeg tegen je volksgenoten: “De rechtvaardigheid van
een goed mens zal hem niet redden als hij een misdaad begaat, en de
slechte daden van een slecht mens zullen hem niet ten val brengen als
hij zich ervan afkeert. Een goed mens zal niet door zijn goede daden in
leven blijven als hij een zonde begaat. 13 Als ik tegen hem zeg dat hij
in leven zal blijven en hij, vertrouwend op zijn rechtvaardigheid,
begaat onrecht, dan zullen al zijn goede daden niet meer tellen, maar
zal hij sterven door het onrecht dat hij begaan heeft. 14 En als ik tegen
een slecht mens zeg dat hij zal sterven, en hij verlaat de weg van de
zonde, hij is mij trouw en doet het goede 15 – hij geeft terug wat hij
als onderpand heeft gekregen, hij vergoedt wat hij heeft gestolen, hij
houdt zich aan de wetten die naar het leven leiden door geen onrecht
meer te begaan –, dan zal hij leven en niet sterven. 16 De zonden die
hij begaan heeft zullen hem niet meer worden aangerekend; als hij mij
trouw is en het goede doet, zal hij leven!” 17 Je volksgenoten mogen
dan zeggen: “De weg van de Heer is onrechtvaardig,” maar het is hún
weg die onrechtvaardig is! 18 Als een goed mens zijn rechtvaardige
weg verlaat en kwaad doet, zal hij daardoor sterven; 19 als een slecht
mens zijn slechte weg verlaat, mij trouw is en het goede doet, dan zal
hij daardoor leven. 20 Jullie zeggen: “De weg van de Heer is
onrechtvaardig!” Volk van Israël, ik zal ieder van jullie oordelen naar
de weg die hij gaat!’

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de
synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en
genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag,
voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos
uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen:
‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de
eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te
halen.’

Dag 7

Jeremia 18:1-12.
God redt wie breekt met zijn kwalijke praktijken

1 De HEER richtte zich tot Jeremia: 2 ‘Ga naar de werkplaats van een
pottenbakker, daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb.’ 3 Ik
ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn
draaischijf aan het werk was. 4 Als de pot die hij maakte mislukte,
begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies
zoals hij zich die had voorgesteld. 5 De HEER zei: 6 ‘Volk van Israël,
ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de
HEER. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van
een pottenbakker. 7 De ene keer zeg ik tegen een volk en een
koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen –
8 maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af
van het onheil waarmee ik het wilde treffen. 9 De andere keer zeg ik
tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten –
10 maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is
in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen.
11 Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem: Dit zegt de
HEER: Uit mijn hand komt onheil over jullie en ik beraam kwade
plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven. 12 Maar ze
zullen antwoorden: “Laat ons begaan, we willen onze eigen plannen
volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich alleen willen laten leiden door
hun koppig en boosaardig hart.
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Ezechiël 33:1-20.
God heeft geen vreugde in de dood van een slecht
mens
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Dag 9

Daniël 4:25-34.
God wil dat iedereen erkent dat Hij boven het
koningschap van de mensen staat

Dag 10 Hosea 4:1-9.
Gods volk gaat te gronde door gebrek aan kennis
(alternatieve vertaling)

25 Dit alles overkwam koning Nebukadnessar. 26 Twaalf maanden

1 Luister naar de woorden van de HEER, Israëlieten! De HEER voert
een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen
eerlijkheid meer en geen liefde, en met God zijn ze niet meer
vertrouwd. 2 Het is een en al meineed en bedrog, niets dan moord,
diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt op het andere. 3 Daarom
is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, mét de
dieren van het veld en alles wat vliegt; zelfs de vissen in zee sterven uit.
4 Maar laat niemand een aanklacht indienen en roep elkaar niet ter
verantwoording. Tegen jou, priester, richt ik mijn aanklacht!
5 Op klaarlichte dag zul je struikelen, en ’s nachts sleep je een profeet
mee in je val. En je moeder zal ik laten omkomen. 6 Mijn volk komt
om doordat het met mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met mij
vertrouwd maken, daarom wil ik niets meer met jou te maken hebben:
je zult mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God
verwaarloosd, daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen. 7 Hoe
talrijker de priesters werden, des te meer zondigden ze tegen mij. Maar
ik zal hun aanzien verruilen voor schande. 8 Ze teren op de zonden
van mijn volk en hongeren naar nog meer. 9 Ik zal volk en priesters
over één kam scheren: ik zal hun wangedrag bestraffen, hun misdaden
zal ik vergelden.

later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel
liep te wandelen, 27 zei hij: ‘Is Babel niet indrukwekkend, de
koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van
mijn majesteit?’ 28 De koning had deze woorden nog niet gesproken,
of er klonk een stem uit de hemel: ‘Dit wordt u aangekondigd, koning
Nebukadnessar: Het koningschap is u ontnomen. 29 U wordt
verstoten door de mensen; u zult leven onder de dieren van het veld
en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen zeven jaren voorbijgaan,
totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de
mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent.’ 30 En op
hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnessar voltrokken.
Hij werd door de mensen verstoten, hij at gras als de runderen, zijn
lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, en ten slotte was zijn
haar even lang als de veren van een arend en waren zijn nagels
uitgegroeid als de klauwen van een vogel.
31 Maar toen de zeven jaren verstreken waren, sloeg ik,
Nebukadnessar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand
in mij terug. Ik prees de hoogste God, ik roemde en verheerlijkte de
eeuwig Levende: zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn
koningschap duurt van generatie tot generatie voort. 32 De mensen
op aarde zijn slechts nietige wezens; hij doet met de hemelse machten
en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan
tegenhouden of tegen hem kan zeggen: ‘Wat hebt u gedaan?’ 33 Op
hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg herwon ik, tot eer
van mijn koningschap, ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren
en machthebbers zochten mij weer op, mijn koningschap werd in ere
hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. 34 Ik, Nebukadnessar,
roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden
zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij
vernederen.

De NBV vertaalt Hosea 4:6 als volgt: “Mijn volk komt om doordat
het met Mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met Mij vertrouwd
maken, daarom wil Ik niets meer met jou te maken hebben: je zult
Mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God
verwaarloosd, daarom zal Ik jouw kinderen verwaarlozen.” De NBG
vertaalt het als volgt: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan
kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij
geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God
vergeten hebt, zal Ik ook uw zonen vergeten.”

Denk na over Efeziërs 6:18-20.
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt;
blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor
mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig,
zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het
evangelie 20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik
daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.
Bid dat God je vrijmoedigheid geeft om het evangelie bekend te
maken.
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4).
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