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Voorbereiding op de vasten 
Waarom vasten? 
Vasten is een geestelijk instrument dat God gebruikt om Zijn koninkrijk dichterbij te brengen, 
het lot van na-es te veranderen, opwekking te bewerken en overwinning in het leven van 
mensen te brengen. Every Na-on kerken en studentenwerkingen beginnen elk nieuw jaar met 
vijf dagen van gebed en vasten om onszelf nederig te maken voor God, om ons aan Hem toe te 
wijden voor het komende jaar en om samen doorbraak te zien. 

Jezus vastte. 
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woes-jn om door de duivel op de 
proef gesteld te worden. Nadat Hij veer-g dagen en veer-g nachten had gevast, had Hij 
grote honger. Ma`. 4:1-2 

 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woes-jn om door de duivel op de 
proef gesteld te worden. Nadat Hij veer-g dagen en veer-g nachten had gevast, had Hij 
grote honger.  Luk. 4:14 

Jezus wist dat hij geestkracht nodig had om zijn doel te bereiken. Vasten maakt ons geestelijk 
sterker en bereidt ons voor op Gods werk. 

Vasten is een daad van nederigheid en toewijding. 
Daar bij het Ahawa kanaal riep ik op tot een vasten, om ons te verootmoedigen voor onze 
God en Hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen 
en voor al onze bezibngen. Ezra 8:21 

Als we ons deemoed tonen door bidden en vasten, ontvangen we Gods antwoord op onze 
gebeden. 

Vasten laat ons ontvankelijk worden voor de Heilige 
Geest. 

Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de 
Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking 
voor de taak die Ik hun heb toebedeeld.’ Hand. 13:2

Als we ons natuurlijke verlangens en wereldse afleidingen ontzeggen, worden we 
ontvankelijker voor Gods stem. Zo zijn we beter in staat om ons te richten tot God en 
ons te onderwerpen aan Zijn wil.
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Vasten brengt opwekking. 

Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; 
fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan 
zal men je noemen: Hersteller van muren, Herbouwer van straten. Jes. 58:12

In de loop van de geschiedenis heeft God opwekking gebracht en naties van de 
ondergang verlost als antwoord op gebed en vasten. Vasten laat ons zegevieren in 
gebed en voorbede.

Vasten is gezond. 
Vasten reinigt het spijsverteringsstelsel van gifstoffen. Artsen beschouwen vasten als een 
middel tegen bepaalde allergieën en ziekten. De discipline van het vasten helpt ongezonde 
verslavingen in ons leven te doorbreken. 

De vasten voorbereiden 
En Jozua zei tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden 
wonderen verrichten.’Joz. 3:5 

Bidden – Lees geruime -jd de Bijbel voordat je gaat vasten. Vraag de Heilige Geest om leiding 
in je gebeden. Noteer op blz. 7-9 je geloofsdoelen en bijzondere gebedsverzoeken voor je 
familie, vrienden, kerk en na-e. 

Toewijding – Bid over de vorm van vasten die je zult toepassen en verbind je er van tevoren 
toe. Noteer je plan op blz. 5. Vraag Gods genade om je te helpen je beslissingen na te komen. 

Handelen – Begin een paar dagen vóór het vasten kleinere por-es te eten. Vermijd voedsel 
met veel suiker en vet. Beperk lichamelijke en sociale ac-viteiten -jdens de vastenweek. Vraag 
iemand om je gebedspartner te zijn -jdens het vasten en laat die persoon blz. 5 ondertekenen. 

OPMERKING: Raadpleeg een arts, vooral als je zwanger bent, borstvoeding 
geem of medicijnen gebruikt. Als je door omstandigheden niet in staat bent 
om volledig te vasten, bepaal dan wat voor jou het beste werkt. 
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Tijdens het vasten 
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens 
leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de 
mond van God.”’Ma0. 4:4 

Concentreren – Maak -jd vrij om de devo-es door te nemen. Wees bereid om gehoor te geven 
aan Gods Woord en aan de leiding van de Heilige Geest. 

Bidden – Neem deel aan minstens één gebedsbijeenkomst in je plaatselijke kerk. Doe de hele 
week voorbede voor je gezin, kerk, voorgangers, na-e, campussen en missies. 

Bijvullen – Lees de Bijbel en bid -jdens de momenten waarop je normaal eet. Drink veel water 
en rust zoveel mogelijk uit. Wees voorbereid op momenten van lichamelijke zwakte en 
geestelijke ergernissen zoals ongeduld en prikkelbaarheid. 

Het breken van de vasten 
Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons 
luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat 
we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we 
alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben. 1 Joh. 5:14-15 

Eten – Laat geleidelijk weer vast voedsel toe. Je lichaam heem -jd nodig om zich aan te passen 
aan een normaal eetpatroon. Begin met fruit, sap en sla, en voeg daarna meer groenten toe. 
Eet kleine por-es gedurende de dag. 

Bidden – Stop niet met bidden! Vertrouw op Gods trouw en toewijding. Draag je nieuwe passie 
voor God het hele jaar door. Vertrouw erop dat God je gebeden zal beantwoorden. 
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Mijn plan 
Dag 1 
☐Alleen water     ☐ Alleen vloeistof     ☐ Slechts één maal-jd     ☐ Andere: 
☐Bij te wonen gebedsbijeenkomst(en):  

Dag 2 
☐Alleen water     ☐ Alleen vloeistof     ☐ Slechts één maal-jd     ☐ Andere: 
☐Bij te wonen gebedsbijeenkomst(en):  

Dag 3 
☐Alleen water     ☐ Alleen vloeistof     ☐ Slechts één maal-jd     ☐ Andere: 
☐Bij te wonen gebedsbijeenkomst(en):  

Dag 4 
☐Alleen water     ☐ Alleen vloeistof     ☐ Slechts één maal-jd     ☐ Andere: 
☐Bij te wonen gebedsbijeenkomst(en):  

Dag 5 
☐Alleen water     ☐ Alleen vloeistof     ☐ Slechts één maal-jd     ☐ Andere: 
☐Bij te wonen gebedsbijeenkomst(en):  

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets 
vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.  

Ma`. 18:19 

Mijn gebedspartner:  
_______________________________________________ 
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Ik ben God dankbaar voor . . . 
Verhoorde gebeden 
Maak een lijst van hoogtepunten, verhoorde gebeden en leerzame ervaringen in 2022. 
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In 2023 zal ik God zoeken en Hem 
vertrouwen in deze gebieden: 
Persoonlijke geloofsdoelen 
Geestelijke opwekking • Lichamelijk herstel • Welvaart en overvloed • Rijke vrijgevigheid . . .  

Mijn familie 
Herstel van rela-es • Redding voor mijn gezin . . .  

Mijn opleiding/loopbaan 
Kwaliteit • Promo-e . . .  

Mijn bediening 
Groei van de Small Group • Redding van collega’s en klasgenoten . . .  
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Ik beloof te bidden voor . . . 
Naam        Verzoek(en) 
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Ik beloof te bidden voor. . . 
Mijn Kerk 
Kerkleiding • Voorziening • Discipelschap bediening . . .  

Mijn Gemeenschap 
Campussen en onderwijsinstellingen • Lokaal bestuur •  
Gelegenheid tot outreach . . .  

Mijn Natie 
Overheidsfunc-onarissen • Geestelijke opwekking/openbaring • Economische voorspoed • 
Vrede en veiligheid. . .  
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INLEIDING: 

Het doel van 
wonderen 

Handelingen 1:5-8 
 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die daar 

bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare -jd het koningschap over Israël 

herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heem 

vastgesteld over de -jd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar 

wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in 

Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 

Aanvullende lectuur: 
Ma0heüs 28:16-20; Jeremia 32:27; Lukas 18:27 

Handelingen 1:6-11 wordt vaak het hoofdstelling van Handelingen genoemd, die de toon zet 
voor de rest van het boek. De thema’s in deze passage worden in de rest van Handelingen 
voortgezet; de Heilige Geest zal Gods volk kracht geven, aanvoeren en leiden bij het uitdragen 
van Zijn koninkrijk. In Ma`heüs 28 geem Jezus zijn discipelen de Grote Opdracht om “alle 
volken tot discipelen te maken”, maar in Handelingen 1:8 geem hij hun de kracht die nodig is 
om zo’n missie te vervullen.  

In het Oude Testament komt de Geest van God gedurende een bepaalde -jd over mensen om 
wonderbaarlijke dingen te doen en gaat dan weer van hen weg. Maar na het wonder van 
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Christus’ wederopstanding in het Nieuwe Testament wordt de Heilige Geest geschonken om bij 
Gods volk te blijven. Hij werd gezonden om bij ons te blijven.  

Door de gave van de Heilige Geest geem Jezus zijn leerlingen de bovennatuurlijke kracht om zijn 
getuigen te zijn en een leven te leiden dat God eert. 

De verhalen in Handelingen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van wonderen. Van 
Dale omschrijm een wonder als een “gebeurtenis […] die aan de directe tussenkomst van God 
[…] wordt toegeschreven.” God grijpt nog steeds in, zelfs vandaag. Hij verricht nog steeds graag 
een wonder om de waarheid van het evangelie aan te tonen. Hij toont zijn macht om Zijn liefde 
te tonen aan Zijn volk, door Zijn volk en voor de wereld. 

Wonderen zijn al-jd verbonden met de missie in Handelingen 1; dat wij getuigen zouden zijn 
van God, Zijn goedheid en Zijn macht. God verricht wonderen, zodat wij God kunnen kennen 
en Hem bekend kunnen maken. 

HeeQ God ooit ingegrepen in jouw leven? 

Neem de Tjd om te bidden en God te bedanken voor Zijn kracht en 
goedheid. 
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Geloofsstap 
Noteer enkele manieren waarop je 
een getuige kunt zijn in je dagelijks 
leven. 
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Hemelse Vader, ik dank U dat U deze 
gebroken wereld binnentreedt om onze 
toestand ten goede te keren. Uw Woord 
is vol wonderen die Uw liefde, macht en 
goedheid tonen. Ik bid dat U mijn hart 
openstelt om oprecht te geloven dat U 

alles kan. U bent de Almach-ge, 
vriendelijk en prijzenswaardig, en ik ben 
bereid om U deze week in en door mijn 

leven aan het werk te zien. 
In Jezus’ naam bid ik, 

AMEN.



DAG ÉÉN: 

Pinksteren 
Handelingen 2:1-8, 14 

     [1] Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.  [2] Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als 

van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  [3] Er verschenen aan hen een soort vlammen, 

die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerze`en,  [4] en allen werden vervuld van de heilige Geest 

en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

     [5] In Jeruzalem woonden des-jds vrome Joden, die a|oms-g waren uit ieder volk op aarde.  [6] Toen het geluid 

weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.  

[7] Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?  [8] Hoe kan het 

dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?  

     [14] Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, 

Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.  

Aanvullende lectuur: 
Handelingen 2:9-41; Exodus 4:10-12; Jesaja 52:7; Romeinen 10:14-17 

In de Joodse tradi-e is het Pinksterfeest een -jd om God te danken voor de eerste vruchten 
van de tarweoogst. In Handelingen 2 vieren de discipelen met Pinksteren een ander soort 
oogst: een oogst van mensen die aan het evangelie gehoor geven. 

Jezus vertelt de discipelen in Handelingen 1 dat ze zijn getuigen zullen zijn tot aan de uiteinden 
van de wereld, en vervolgens geem hij hun in Handelingen 2 de kracht van de Heilige Geest, 
een gave die nodig is om die roeping te vervullen.  

De Heilige Geest is de gave van God zelf, die in gelovigen verblijm en ons niet alleen in staat 
stelt een christelijk leven te leiden, maar ook om wonderen te verrichten. Elk teken en wonder 
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dat de Heilige Geest door gelovigen doet, brengt ons opnieuw bij het wonder van het leven, de 
dood en de opstanding van Jezus. 

Maar laten we even teruggaan naar de Grote Opdracht. Jezus geem zijn volgelingen de 
opdracht om alle volken tot discipelen te maken. Dat klinkt misschien onmogelijk, maar hier 
vertrouwen we met geloof en gehoorzaamheid op Gods kracht. De Heilige Geest stelt ons in 
staat om te doen wat wij niet vermogen. Op de dag van Pinksteren ontvangen de discipelen dit 
ongelofelijke geschenk. 

Aan het begin van Handelingen 2 zijn we getuige van een wonder. De Heilige Geest daalt neer 
op de discipelen en zij beginnen in nieuwe talen te spreken, zodat iedereen het evangelie 
hoort. De menigte is verbaasd als iedereen “de grote werken Gods” (Handelingen 2:11) in zijn 
moedertaal hoort spreken. Meer mensen beginnen zich te verzamelen en zelfs wanneer 
sommige scep-ci twijfelen aan wat gaande is, geem God Petrus het vermogen om doelma-g te 
prediken. Door zijn prediking bekeren 3000 mensen zich en aanvaarden zij het evangelie! 

Deze gave, de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest, is vandaag voor ons 
beschikbaar. Maar de gave is niet alleen voor ons. Het doel ervan is dat de wereld de enige 
ware God zou kennen. Hij geem ons het vermogen om Zijn evangelie met nauwkeurigheid en 
vrijmoedigheid te delen. 

De oproep van de Grote Opdracht kan ons het gevoel geven dat we slecht toegerust of 
ongeschikt zijn, maar God geem ons Zijn opdracht niet zonder de Helper, de Heilige Geest. Door 
deze gave kan God ons op wonderbaarlijke wijze gebruiken om Zijn koninkrijk dichterbij te 
brengen. 

Heb je ooit een persoonlijke ontmoeTng gehad met de Heilige Geest? 
Wanneer was de laatste keer dat God je opnieuw vervulde met Zijn 
Geest? 

Hoe verandert aZankelijkheid van de gave van de Heilige Geest de 
manier waarop je denkt over het doorgeven van het evangelie? 
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Geloofsstap 
Voer een bewust evangeliegesprek 
met iemand en vertrouw op de 
Heilige Geest om je te helpen 
vrijmoedig en duidelijk te spreken.  
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God, ik dank U voor de gave van de 
Heilige Geest. Ik heet hem in geloof en 

vol verwach-ng welkom in mijn leven. Ik 
dank U voor de kracht om een 

vruchtbaar christelijk leven te leiden in 
vrijmoedigheid en oprechtheid. Ik 

aanvaard Uw oproep om het evangelie 
naar mijn medemens en de na-es uit te 
dragen. Ik weet dat U bij mij bent. Laat 
me zien hoe ik een leven op missie kan 

leiden, zodat ook anderen de genade en 
de goedheid van Uw evangelie kunnen 

ervaren. 
In Jezus’ naam bid ik, 

AMEN.



DAG TWEE: 

Genezing 
Handelingen 3:1-10 

     [1] Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar 

de tempel voor het namiddaggebed.  [2] Men had ook een man die al sinds zijn geboorte 

verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de 

Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel.  [3] Toen hij zag dat Petrus en 

Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid.  [4] Petrus rich`e zijn blik 

op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’  [5] De bedelaar keek naar hen op, in de 

verwach-ng iets van hen te krijgen.  [6] Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik 

wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop.’  [7] Hij pakte 

hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn 

voeten en enkels.  [8] Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met 

hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend.  [9] Alle tempelbezoekers zagen 

hem lopen en hoorden hem God loven.  [10] Ze herkenden hem als de bedelaar die al-jd bij de 

tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was 

gebeurd. 

Aanvullende lectuur: 
Lukas 5:17-26; Jakobus 5:14-15; Jeremia 17:14 

Als we zulke passages in de Schrim lezen, is het gemakkelijk om ons met de discipelen te 
vereenzelvigen, maar hoe verandert het verhaal als we het vanuit het perspec-ef van de 
bedelaar lezen? 
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Jarenlang werd hij door andere mensen naar de tempelpoort gedragen om geld te vragen. 
Omdat hij niet kon werken, was dat zijn enige manier om in zijn levensonderhoud te voorzien. 
De wet van die -jd verbood iedereen die “onrein” was de tempel volledig te betreden. Verder 
dan de poort kon hij niet gaan. 

Stel je voor hoe je God zou zien als dat jouw realiteit was. Bestaat Hij echt? Ziet Hij me? Geem 
Hij om mij? Zou Hij mijn omstandigheden kunnen veranderen als Hij dat zou willen? Voor de 
kreupele man was elke dag hetzelfde als de vorige. Maar in één ontmoe-ng veranderde alles.  

“Zie op ons”, hoort de bedelaar als Petrus en Johannes een gesprek met hem aangaan. Hij 
denkt waarschijnlijk dat ze hem geld zullen geven, maar hij weet niet dat hij iets veel beters zal 
krijgen. Petrus zegt hem: “Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den 
Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!” (Handelingen 3:6) 

Door Gods tussenkomst wordt hij genezen! Maar dit wonderbaarlijke ogenblik doet veel meer 
dan alleen zijn lichaam genezen. 

Zijn lichamelijke genezing geem hem het vermogen om op te springen en te loven en verder de 
tempel binnen te gaan dan voorheen. Meer nog, het laat hem en anderen zien dat God niet 
alleen mach-g is, maar ook goed. Hij vergeet Zijn kinderen niet. Hij treedt onze werkelijkheid 
binnen om de hemel op aarde te brengen. 

Degenen die de bedelaar herkennen en het wonder zien, zijn vol verwondering en verbazing, 
en dat is nog maar het begin. Deze ontmoe-ng biedt Petrus de mogelijkheid om voor een veel 
groter publiek te prediken. In Handelingen 4:4 staat dat meer dan 5000 mensen gaan geloven. 

In dit verhaal blijkt dat de uitkomst van een wonder al-jd Gods openbaring van Zichzelf is, 
zodat de wereld weet wie Hij is. 

Denk terug aan een ogenblik in je leven dat jij of iemand die je kent 
op wonderbaarlijke wijze werd genezen. 

Welke bedenkingen kunnen je ervan weerhouden te bidden voor 
iemands lichamelijke genezing? 
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Geloofsstap 
Schrijf de namen op van mensen die 
je kent die lichamelijke genezing 
nodig hebben en bid voor hen. Als 
God je leidt, bel hen dan op en bid 
met hen aan de telefoon. 
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Heer, ik vertrouw op U als mijn genezer. 
U bent goed en bij machte mijn ziekte, 

pijn, lijden en verdriet te genezen. Open 
mijn ogen om de mensen om mij heen te 
zien die U nodig hebben. Ik vraag U om 
mij het geloof te schenken vrijmoedig 

voor hun genezing te bidden. Ik bid dat U 
wordt verheerlijkt en dat de wereld Uw 

goedheid en kracht moge zien. 
In Jezus’ naam, 

AMEN.



DAG DRIE: 

Voorziening 
Handelingen 4:32-37 

     [32] Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrach-g samen. Geen van hen 

beschouwde zijn bezibngen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles 

gemeenschappelijk.  [33] De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van 

de Heer Jezus, en God beguns-gde allen rijkelijk.  [34] Niemand onder hen leed gebrek: wie een 

stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen  [35] en 

legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoeme onder de gelovigen werd 

verdeeld. [36] Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam 

Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroos-ng’ betekent.  [37] Hij bezat een 

akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. 

Aanvullende lectuur: 
Lukas 12:22-31; Exodus 16:4-16; Filippensen 4:18-19; 2 Korinthiërs 9:6-8 

Wonderen van voorziening staan overal in de Schrim, van het manna in de woes-jn (Exodus 
16:15) tot de munt in de bek van een vis (Ma`heüs 17:27). Jezus leerde ons zelfs om te bidden 
en op God te vertrouwen voor onze dagelijkse behoemen (Lukas 11:3). 

Als we echt geloven dat God onze voorziener is, wordt het gemakkelijker om onze middelen 
met open handen te ontvangen.  
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Naarmate we groeien als gelovigen, verandert ons begrip van bezibngen. In plaats van onze 
bezibngen te zien als zaken die we verdiend hebben, beginnen we te beseffen dat God ons 
genadig bezit en middelen heem geschonken om te beheren. Hij voorziet in onze behoemen 
zodat wij een zegen kunnen zijn en in de behoemen van anderen kunnen voorzien. Wat ik van 
God heb gekregen, is niet alleen voor mijzelf, maar voor het welzijn van mijn broeders en 
zusters om mij heen, het gezin van God. 

In een gezin is alles min of meer van iedereen. Je deelt misschien niet je tandenborstel of je 
sokken, maar het komt zelden voor dat de ene broer of zus de bank bezit en de andere de 
stoel, of dat ouders tegen hun kinderen zeggen dat ze moeten vragen of ze de tafel mogen 
gebruiken. Het gezin heem die zaken “gemeenschappelijk”, net zoals de gelovigen in 
Handelingen 4. 

Het wonder in deze passage, dat er “niemand onder hen was die gebrek had” (Handelingen 
4:34), lijkt onopvallend. Er is geen windstoot, geen engelen, geen aardbeving, maar in zekere 
zin maakt dat het juist zo bijzonder. Deze vrijgevigheid onderscheidt hen van de cultuur om hen 
heen; in een stad waar zorg voor anderen niet de norm was, is hun vrijgevigheid een krach-ge 
demonstra-e van Christus’ bovennatuurlijke liefde en voorziening. 

Elk van ons kan zo’n omgeving oproepen als we een leven leiden dat vervuld is van de Heilige 
Geest. Een resultaat van de genade van God die “over u is” (Handelingen 4:33), is radicale 
vrijgevigheid. God zal op bovennatuurlijke wijze in onze behoemen voorzien, in die van anderen 
en om Zijn koninkrijk te doen groeien. 

Is er ooit een Tjd geweest dat God op bovennatuurlijke wijze voor jou 
heeQ gezorgd? Wat was die ervaring? 

Hoe anders zou je leven als je een rotsvast vertrouwen had dat God 
zou voorzien in alles wat je nodig hebt? 
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Geloofsstap 
Ken je iemand die zich momenteel in 
een moeilijke situatie bevindt en in 
nood verkeert? Vraag God hoe jij deel 
kunt uitmaken van Zijn 
bovennatuurlijke voorziening voor 
die persoon. 
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Jezus, U bent de grootste voorziening 
aller -jden: een Verlosser toen wij 

hulpeloos waren om onszelf te 
verlossen. Versterk mijn vertrouwen in U 

om te voorzien op elk gebied van mijn 
leven. U geem mij zegeningen zodat ik 

een zegen kan zijn voor anderen en hen 
Uw genade kan tonen. Ik bid dat Uw 

heerlijkheid geopenbaard zal worden als 
U wonderbaarlijke voorzieningen naar 

mij en dóór mij brengt. 

AMEN.



DAG VIER: 

Leiding 
Handelingen 8:26-31, 34-39 

     [26] Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van 

Jeruzalem naar Gaza.’  [27] Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net 

op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de 

koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem 

geweest om daar God te aanbidden  [28] en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet 

Jesaja te lezen.  [29] De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’  [30] 

Filippus haas`e zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: 

‘Begrijpt u ook wat u leest?’  [31] De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand 

mij uitleg geem?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zi`en.  

 [34] De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heem? Over 

zichzelf of over een ander?’  [35] Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie 

van Jezus, waarbij hij deze schrimtekst als uitgangspunt nam.  [36] Onderweg kwamen ze bij een 

plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen 

worden?’  [38] Hij liet de wagen s-lhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de 

eunuch, waarna Filippus hem doopte.  [39] Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van 

de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg 

vol vreugde.  
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Aanvullende lectuur: 
Psalmen 119:105; Spreuken 3:5-6; Handelingen 9:10-19; Handelingen 16:6-10 

In Handelingen 8 gebruikt God Filippus om wonderen te verrichten en te prediken in Samaria 
(vers 4-25). Tekenen, wonderen en het evangelie brengen veel mensen tot bekering. Het is 
duidelijk dat God op belangrijke en krach-ge manieren werkt. Na zo’n vruchtbare -jd van 
prediking, zou je denken dat Hij Filippus naar een grotere stad of een grotere groep mensen 
zou leiden, maar dat gebeurt niet. 

God leidt Filippus langs een verlaten en zelden bereden weg. Zoals we in vers 26 leren, was 
Gaza een woes-jn. 

Filippus komt uit een krachtdadige -jd in Samaria en wordt op zijn volgende missie gestuurd 
langs een weinig bezochte weg naar een weinig bezochte plaats. Het lijkt niet logisch, maar 
Gods leiding overtrem de menselijke logica. Als Filippus besluit Zijn voorbeeld te volgen, leidt 
God zijn pad verder dan hij zelf had kunnen voorzien. 

De meeste mensen nemen elke dag grote en kleine beslissingen. Hoe zou het zijn als je de 
eeuwige God zou vragen wat Zijn plannen voor jouw leven zijn? Waarheen zou Hij je kunnen 
sturen? Wie zou je kunnen ontmoeten, en wat zou Hij dóór jou kunnen doen? 

In dit verhaal leidt God Filippus weg van de menigte om die ene persoon te bereiken. Niet 
alleen ontmoet hij op deze woes-jnroute een hooggeplaatste kamerling, maar God geem hem 
ook de wijsheid om de Schrimen uit te leggen. God, de alwetende Alfa en Omega, geem ons 
leiding om goede getuigen te zijn op de plaatsen waar Hij ons naartoe stuurt. 

De Ethiopische kamerling, een persoon met invloed, werd benaderd door een onwaarschijnlijk 
persoon op een onwaarschijnlijke plaats. In feite wijst de geschiedenis erop dat hij deze 
ontmoe-ng mee naar huis nam en zijn stad en na-e beïnvloedde met het evangelie. Gods plan 
voor ons leven gaat verder dan elk plan dat we voor onszelf zouden kunnen maken. Als we ons 
door Hem laten leiden, brengt Hij ons in situa-es die we niet hadden verwacht om Zijn doelen 
hier op aarde te bereiken. 

Door het wonder van de leiding geem God ons rich-ng en geem Hij de juiste woorden wanneer 
we die nodig hebben. 

Denk terug aan een moment in je leven dat je je door God liet leiden 
bij een beslissing. 
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Op welk gebied in je leven of in je huidige situaTe heb je Gods leiding 
nodig? 
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Geloofsstap 
Breng tijd door in gebed en vraag 
God of er een bijzondere plaats is 
waar Hij je leidt om het evangelie 
met anderen te delen. 
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Hemelse Vader, U bent de Alfa en de 
Omega, de eeuwige God die de 

geschiedenis heem bepaald voordat ze 
begon en die al mijn dagen kent voordat 

ze zich voltrekken. Geef mij leiding en 
vertrouwen om Uw wil te volgen en Uw 
doelen voor mijn leven te bereiken. Help 
mij Uw stem te horen en gehoorzamen. 
Ik dank U voor Uw genade als ik struikel 
en voor Uw woord dat mijn pad verlicht. 
Leid me wanneer ik door dit leven ga en 

voor U leef. 
In Jezus’ naam,  

AMEN.



DAG VIJF: 

Bevrijding 
Handelingen 16:25-32 

     [25] Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor 

God. De andere gevangenen luisterden aandach-g naar hen.  [26] Plotseling deed zich een 

hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen 

open en bij iedereen schoten de boeien los.  [27] De gevangenbewaarder schrok wakker, en 

toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord 

te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.  [28] Maar Paulus riep hem 

luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’  [29] De bewaarder vroeg 

om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond.  [30] Hij 

bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’  [31] Ze 

antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’  [32] En 

ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde.  

Aanvullende lectuur: 
Psalmen 150:1-6; Kolossensen 3:16; Psalmen 28:1-9; Exodus 14:13-22  

Paulus en Silas worden gevangengenomen omdat ze het geloof in Filippi hebben verspreid. Ze 
worden geslagen en gevangengehouden in een kerker, met hun benen geketend aan de vloer 
en omringd door andere gevangenen. Ze worden vastgehouden in de binnenste kerker zonder 
vensters. Het is er zelfs overdag donker en ’s nachts kunnen ze alleen het geluid van ketenen en 
boeien horen. 
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Voor veel christenen over de hele wereld zijn geloofsvervolging en gevangenschap een reële 
bedreiging. Anderen ervaren misschien geen fysieke gevangenschap, maar een emo-onele of 
mentale. We gaan allemaal door wanhopige -jden die we alleen niet kunnen doorstaan. Maar 
in deze donkere dagen komt God ons tegemoet met wonderen. 

Wanneer Paulus en Silas ervoor kiezen om midden in hun omstandigheden op God te 
vertrouwen, worden de ketenen van de gevangenen verbroken, maar dat is niet al wat er 
gebeurt. Door dit wonder wordt ook de gevangene bevrijd. 

Nadat hij dit wonder heem aanschouwd en de gevangenen nog in de kerker ziet zi`en, vraagt 
de gevangenbewaarder: “Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word?” Hij heem de 
kracht en de liefde van God uit de eerste hand aanschouwd. Dit wonder maakt een eeuwige 
indruk op het leven van de gevangenbewaarder en zijn gezin. Het opent de deur voor het hele 
gezin om het geschenk van de verlossing te mogen ontvangen. God heem de macht om ons te 
bevrijden, zowel lichamelijk als geestelijk. 

Als we het verhaal verder lezen, kunnen we zien dat de Heilige Geest bewerkstelligt dat Paulus 
en Silas de volgende ochtend worden vrijgelaten. Zelfs in de meest onmogelijke situa-es 
vergeet God ons niet. Als Paulus en Silas op God vertrouwen, bevrijdt Hij hen niet alleen uit de 
kerker, maar gebruikt Hij hen ook om een heel gezin het evangelie te verkondigen. 

Denk aan een moment dat God je heeQ gered uit een donkere en 
wanhopige situaTe. Besteed Tjd aan je geloof en dank God voor zijn 
bevrijding. 

Is er een gebied in je leven waar je het moeilijk vindt om op God te 
vertrouwen? Bid dat Hij je geloof wil versterken om een doorbraak 
tot stand te brengen. 
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Geloofsstap 
In deze passage bidden Paulus en 
Silas en belijden ze hun geloof. 
Besteed tijd aan je geloof en doe 
voorbede voor iemand die je kent en 
die in een wanhopige situatie 
verkeert. 
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God, niets is te moeilijk voor U. Ik bid dat 
degenen in donkere omstandigheden Uw 

volkomen bevrijding zullen ervaren. Ik 
bid dat zij gered zullen worden van 

datgene wat hen gevangen houdt en dat 
de wereld U, de Grote Verlosser, zal zien 
door hun getuigenissen. Ik aanvaard de 

vrijheid die Christus heem gewonnen, en 
ik geloof dat U hier op aarde geestelijke 

en natuurlijke vrijheid kunt brengen. 
In Jezus’ naam bid ik, 

AMEN.



BESLUIT: 

Bescherming 
Handelingen 28:1-9 

     [1] Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta 

hee`e.  [2] De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden 

ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en koud was.  [3] Paulus sprokkelde 

een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hi`e kwam er een gifslang uit 

kruipen, die zich in zijn hand vastbeet.  [4] Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen 

hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, 

maar Dikè wil niet dat hij blijm leven.’  [5] Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur 

en bleef volstrekt ongedeerd.  [6] De Maltezers verwach`en dat zijn hand zou opzwellen of dat 

hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime -jd zagen dat hem nog steeds niets 

mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was. 

     [7] Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de gouverneur van 

het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen lang 

bijzonder gastvrij.  [8] Het geval wilde dat de vader van Publius erns-g ziek op bed lag, gekweld 

door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en 

genas hem.  [9] Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen 

hun gezondheid terug.  

Miracles: Let Him Be Known  40



Aanvullende lectuur: 
Numeri 21:6-9; Psalmen 91:13-15; Daniël 6:1-22 

Nu deze week van gebed en vasten ten einde loopt, hebben we verschillende wonderen in het 
boek Handelingen overlopen. Ze dienen niet als spektakel, maar als middel om de opdracht 
van God te volbrengen; dat wij Hem leren kennen en bekend maken.  

Maar als je als volgeling van Jezus op missie leem met God, zul je natuurlijk tegenstand 
ontmoeten. Het wonder van Gods bescherming biedt ons troost en vertrouwen om op missie 
te leven. 

In Handelingen 28 lezen we dat Paulus op weg naar Rome schipbreuk lijdt op het eiland Malta. 
Hij wordt gebeten door een adder, maar overleem op wonderbaarlijke wijze. Zoals elk wonder 
ons laat zien, handelt God moedwillig. Er is een doel achter elk wonder dat Hij verricht. God 
beschermt Paulus, maar dat is slechts het begin van wat hij doet in Malta. Paulus geneest eerst 
de vader van Publius en daarna mensen van het hele eiland, door de kracht van God te tonen 
en het evangelie te verkondigen. 

Deze “goddelijke tussenkomst in menselijke zaken” gaat veel verder dan Paulus beschermen 
tegen een slangenbeet. Het gaat om de genezing van velen tot glorie van God. Paulus reist dan 
verder naar Rome. Vol vertrouwen op Gods bescherming predikt hij daar vrijmoedig en 
ongehinderd het evangelie. 

Als we leven als volgelingen van Jezus, ontmoeten we tegenstand, maar we genieten ook Gods 
bescherming. God beschermt ons tegen de listen van de vijand, zoals hij Paulus beschermde 
tegen het gif van de adder. Hij is bij ons, zodat wij voor Hem kunnen blijven leven; om God te 
kennen en Hem bekend te maken. 

Denk met dankbaarheid na over een ogenblik waarop God je 
beschermde tegen een schadelijke situaTe. 

Zijn er delen van je leven waar je God gelooQ voor een wonder? 
Neem de Tjd en dank God voor Zijn liefde en kracht. 
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Geloofsstap 
Nu we deze week van bidden en 
vasten achter ons laten, verwacht 
dan Gods goddelijke tussenkomst in 
je leven, terwijl je leeft om God te 
kennen en Hem aan anderen bekend 
te maken. 
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God, ik dank U voor Uw wonderbaarlijke 
tussenkomst in deze wereld. Ik dank U 
voor de gave en kracht van de Heilige 
Geest. U bent de mach-ge genezer, 

voorziener, gids, verlosser en 
beschermer die ik nodig heb. U toont mij 

Uw liefde met wonderen. Open mijn 
ogen opdat ik Uw hand kan zien 

bewegen. Geef mij de moed om Uw 
getuige in deze wereld te zijn en het 

evangelie van Jezus Christus te delen. Ik 
dank U dat U bij mij bent terwijl ik met U 

op missie leef. 
In Jezus’ naam, 

AMEN.
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Every Nation is een wereldwijde familie van 

kerken en afdelingen die bestaat om God te 

eren door in elk land Christus-gecentreerde, 

door de Geest gestuurde, sociaal 

verantwoordelijke kerken en 

campusafdelingen op te richten.
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