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Introductie

D

e 2022 editie van uw favoriete Bijbels dagboek
“Rapsodie van Realiteiten“ bevat geweldige en
inspirerende onderdelen die ontworpen zijn om uw
geestelijke groei en ontwikkeling te vergroten. Naast
informatieve en Openbaringsrijke artikelen die u zullen
helpen om dagelijks te wandelen in de bewustheid
van Gods tegenwoordigheid, bevat deze editie ook
onderdelen die u zullen helpen uw geloof in Gods
Woord op te bouwen. U zult iedere dag verfrist worden
terwijl u Gods Woord bestudeert, belijdt, erop mediteert
en het toepast.
-HOE U HET BESTE UIT DIT DAGBOEK HAALT-

Lees ieder artikel aandachtig door en mediteer erop.
Spreek dagelijks de gebeden en belijdenissen hardop uit
voor uzelf. Daardoor bent u verzekerd dat Gods Woord wat
u uitspreekt, gerealiseerd zal worden in uw leven.
Lees de gehele Bijbel door, met gebruikmaking van het
eenjarig of tweejarig leesplan.
U kunt eventueel de dagelijkse Bijbellezingen opsplitsen
door bijvoorbeeld ‘s ochtends en ‘s avonds een gedeelte
te lezen.
Gebruik het dagboek tenslotte om biddend uw doelen voor
iedere maand op te stellen; meet vervolgens uw succes
terwijl u het ene na het andere doel behaalt.

Geniet van Gods glorieuze aanwezigheid en overwinning
door een dagelijkse dosis van Gods Woord te nemen!
God zegene u!

-Pastor Chris Oyakhilome
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Zakelijk adres:					
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1

GELOOF EN HANDEL NAAR
WAARHEID
En u zult de waarheid kennen, en de
waarheid zal u vrijmaken
(Johannes 8:32).

O

p een dag kwam een man bij mij op bezoek
die was gediagnosticeerd met tuberculose.
Hij had pijn op de borst en hoestte bloed. Het was
behoorlijk ernstig. Hij haalde de documenten van de
diagnose tevoorschijn om deze aan mij te laten zien.
Toen zei ik tegen hem: “Gelooft u dat Christus in u
leeft?” Hij zei “ja.” Toen zei ik: “Dat betekent dat u
geen tuberculose kunt hebben, omdat het leven van
Christus in u niet vatbaar is voor ziekte, zwakte of
enige vorm van infectie.”
Toen hij terugging naar de artsen, bevestigden zij
dat hij tuberculose-negatief was. Halleluja! De man was
compleet overweldigd. De vraag is, waarom bezwijken
mensen aan ziekten? Het is omdat ze Jezus niet
kennen; ze kennen de waarheid niet. Hoe zit het dan
met degenen die het ware Evangelie over goddelijke
gezondheid hebben gehoord en toch bezwijken aan
een ziekte of een kwaal? Het laat gewoon zien dat ze
niet echt geloven wat ze hoorden. Als u het gelooft,
dan verandert het uw leven!
Zoals te lezen is in ons themavers, zei Jezus: “En
gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u
vrijmaken.” Jezus heeft nooit tegen iemand gelogen;
nooit! Als u bijvoorbeeld zegt: “Ik heb tuberculose”,
6
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waar baseert u dat op? Misschien voelde u tekenen en
symptomen zoals dagenlang hoesten, bloed of slijm
ophoesten, pijn op de borst, enz. Dit liet u geloven
dat u echt tuberculose had. Maar waarom onderzoekt
u niet wat God over u zegt? Wat zijn de tekenen van
Gods aanwezigheid in uw leven?
Wiens rapport zult u geloven? Dat van God of dat
van artsen? Degene die u gelooft, is degene waarop
u zult reageren. Als u in de tekenen en symptomen
van ziekte gelooft, dan zult u zich ziek voelen en ziek
gedragen. Maar als u handelt naar Gods Woord, vindt
er een transformatie plaats; u zult zich realiseren dat,
aangezien Christus in u is, uw bloed is gezuiverd; geen
ziekte of gebrek kan in uw lichaam gedijen. Geprezen
zij God!

BELIJDENIS
Ik heb een onverwoestbaar leven gekregen dat hoger
is dan dat van de gewone man. Mijn nieuwe leven
kwam uit Gods Woord en het is onbezoedeld; het
is voor altijd, omdat de Heilige Geest, die in mijn
lichaam rondgaat, het overspoelt met goddelijk leven,
mij daarbij bevrijdend van elke zwakheid. Het oude
leven dat onderhevig is aan ziekte is verdrongen door
het leven van God. Ik geloof deze waarheid, en ik
leef ernaar! Ere zij God.

VERDERE STUDIE:
Jesaja 53:1; 1 Petrus 1:23 MSG; Romeinen 8:10-11

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 9:14-32 & Numeri 7-8

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 23:1-10 & Psalmen 50-51
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOLLEDIGE VOORSPOED
Geliefde, ik wens dat het u in alles goed
gaat en dat u gezond bent, zoals het uw
ziel goed gaat (3 Johannes 1:2).

H

et bovenstaande vers gaat over de drie
aspecten van uw leven. Eerst is er het
materiële aspect van uw leven - dat is materiële
welvaart. Dan is er het fysieke aspect van uw leven - dat
is uw fysieke lichaam. Dan is er ook nog de geestelijke
welvaart - wat de welvaart van uw ziel betekent. De
welvaart van uw ziel is nummer één. Hoe kan uw ziel
voorspoedig zijn? Het is door het Woord. De Bijbel
zegt: “Laat het woord van Christus rijkelijk in u
wonen...” (Kolossenzen 3:16).
Als het Woord van God rijkelijk in u woont, dan
zult u geestelijk voorspoedig zijn. Als u bijvoorbeeld
veel geld heeft, leidt dat tot materiële welvaart, omdat
u met het geld dat u heeft de dingen kunt krijgen die u
wilt. Op dezelfde wijze zegt de Bijbel dat u geestelijk
voorspoedig bent door het Woord van Christus in
overvloed in u te laten wonen. Mediteer op het Woord;
hoor het Woord; bestudeer het Woord; neem het
Woord in u op. Houd het Woord in u, totdat het in elke
situatie uit uw mond stroomt. Laat het zo overvloedig
zijn dat wat u ook tegenkomt in het leven, u reageert
in, met en door het Woord!
8
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Er zijn Christenen die het geestelijk goed lijken te
doen; ze zijn voorspoedig in hun ziel; ze leiden een
rechtvaardig leven, maar toch zijn ze ziek en financieel
blut. Dat is niet Gods wil. Hij wil dat u voorspoedig
bent, zoals uw geest voorspoedig is. Hij wil dat alles
wat u aangaat buitengewoon succesvol is; Hij wil dat
u overvloedige rijkdom en welvaart ervaart.
Hij wil ook dat u gezondheid leeft. Er is iets beters
dan genezing; het is goddelijke gezondheid, de plaats
dat u niet ziek wordt! En Hij zegt: “Meer dan wat dan
ook, is dit wat ik voor u wil: dat u voorspoedig en
gezond bent...” Dat is Gods plan: een evenwichtig
leven van materiële voorspoed, fysieke voorspoed en
geestelijke voorspoed. Halleluja!

BELIJDENIS
Ik ben in staat gesteld om uit te blinken, te slagen
en het goed te doen in de totaliteit van mijn wezen geest, ziel en lichaam. In Christus ben ik niet alleen
een erfgenaam van God geworden, maar ook een
mede-erfgenaam met Christus. Daarom ervaar ik
overvloedige rijkdom, voorspoed, geluk, vrede en
vervulling - tot eer van God!

VERDERE STUDIE:
Jozua 1:8; 2 Corintiërs 9:8 AMPC

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 9:33-50 & Numeri 9-10

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 23:11-21 & Psalmen 52-54
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HIJ HEEFT EEN GEWELDIG PLAN VOOR
U
donderdag

Want wij zijn Gods [eigen] handwerk
(Zijn vakmanschap), herschapen in
Christus Jezus, [opnieuw geboren]
opdat we die goede werken mogen
doen die God voorbestemd heeft
(van tevoren gepland) voor ons
[paden nemend die Hij van tevoren
heeft voorbereid], dat we erin zouden
wandelen [het goede leven leiden dat
Hij van tevoren heeft geregeld en
voor ons heeft klaargemaakt om te
leven] (Efeze 2:10 AMPC).

G

od heeft een geweldig plan voor uw leven,
maar als u het niet weet, dan kunt u er niet in
wandelen. Hij heeft een goed leven voor u voorbereid.
Dat lezen wij in ons themavers. Er zijn goede dingen
die God voor u heeft gepland om te doen. Maar u zult
ze niet doen, totdat u weet dat God zo’n plan heeft.
Daarom is de studie - en meditatie - op het Woord
erg belangrijk, het helpt u om meer bekend te raken
met Zijn plannen en het leven dat Hij voor u heeft
voorbereid. En door de bediening van de Heilige
Geest, Die u helpt om Gods plan voor uw leven te
vervullen, ontvangt u de mysteries en realiteiten van
het Koninkrijk. Halleluja!
Het Woord verklaart: “Maar u bent een uitverkoren
ras, een koninklijk priesterschap, een toegewijde
natie, [Gods] eigen gekochte, speciale mensen,
opdat u de wonderbare daden mag uitdragen en
10
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de deugden en volmaaktheden mag tonen van Hem
Die u vanuit de duisternis in Zijn wonderbaar licht
bracht” (1 Petrus 2:9 AMPC). Hij heeft u uitverkoren
voor uitmuntendheid en perfectie; om Zijn deugden
en wonderbaarlijke werken te tonen. Hij koos u uit om
het licht van de wereld te zijn.
Dit is buitengewoon! Ik snapte dit al heel vroeg in
mijn leven en ik nam het besluit om het leven te leven
dat Jezus mij had gegeven; niets minder dan dat! Dat
is onze roeping; dat is Gods plan. Waarom zou u een
lager of minder leven willen leiden? Accepteer het
niet. U kunt dit jaar, als u naar het Woord wandelt, zo
succesvol zijn als God voor u heeft voorbestemd. U
bent geboren om de glorie van God te manifesteren en
om Zijn wil en rechtvaardigheid op aarde te vestigen.

GEBED
Gezegende Vader, dank U dat U zo overvloedig
van mij houdt! Ik vertrouw U met mijn leven, om
mij altijd te leiden en te begeleiden in Uw perfecte
wil. Ik geef mij over aan de leiding van de Heilige
Geest, om geleid te worden op de paden van succes,
overwinning en grenzeloze vreugde; om Uw glorie te
manifesteren en Uw wil - Uw rechtvaardigheid - op
aarde te vestigen, zielen te winnen en mensen uit de
duisternis te halen in Uw wonderbaar licht, in Jezus’
Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Jeremia 29:11; Johannes 16:13; Psalmen 16:11

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 10:1-31 & Numeri 11-13

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 23:22-35 & Psalmen 55
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VREUGDEVOL IN LOFPRIJZING
En omstreeks middernacht baden Paulus
en Silas en zongen lofzangen voor
God. En de gevangenen luisterden naar
hen. En er vond plotseling een grote
aardbeving plaats, zodat de fundamenten
van de gevangenis bewogen werden;
en onmiddellijk gingen alle deuren
open en raakten de boeien van allen los
(Handelingen 16:25-26).
n het zestiende hoofdstuk van het boek
I
Handelingen vertelt Lukas ons een inspirerend
verhaal over hoe Paulus en Silas werden opgesloten

en vervolgd vanwege de prediking van het Evangelie.
Ze werden geketend in het binnenste deel van de
gevangenis, hun voeten vastgemaakt aan stokken.
Maar er gebeurde iets toen ze vreugdevol begonnen
te zingen: er was een aardbeving om hen uit de
gevangenis te halen.
Vaak brengen wij alleen maar onze verzoeken
in gebed. Maar er zit kracht in het vreugdevol
loven van de Heer. De Bijbel zegt: “Verblijd u
altijd” (1 Thessalonicenzen 5:16). Er zullen altijd
omstandigheden en situaties zijn die proberen om uw
aandacht te trekken en uw vreugde weg te nemen.
Soms is het een vloedgolf van slecht nieuws om u
verdrietig en boos te maken; of bepaalde situaties die
u aan uw hoofd heeft. Hoe het ook zij, weiger om u
zorgen te maken en wees blij om de Heer te loven.
De Bijbel zegt: “Werpt al uw zorgen [al uw angst,
al uw zorgen, al uw bezorgdheden, voor eens en voor
altijd] op Hem, want Hij zorgt liefdevol voor u en
zorgt waakzaam voor u” (1 Petrus 5:7) En dan zegt Hij:
12
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“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens
in alles, door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle
begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7).
Iemand zegt misschien: “Ik word alleen angstig als
de problemen heel serieus worden.” Nee, Jezus zei:
“Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in
God, geloof ook in mij” (Johannes 14:1). Niets zou u
ooit moeten verontrusten. Daarom is het belangrijk om
te mediteren op het Woord van God. Door meditatie
op het Woord, wordt u geconditioneerd om de juiste
mentaliteit te hebben; u kunt niet anders dan blij zijn!
De profeet zei: “Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
mijn ziel verheugt zich in mijn God” (Jesaja 61:10).
De psalmist zei: ”Dan zal mijn ziel zich in de HEERE
verheugen, zij zal vrolijk zijn in Zijn heil” (Psalm
35:9). De Heer Jezus zei in Mattheüs 21:16: “...Hebt u
nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van
zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?”
Leer om de Heer altijd met vreugde te prijzen.

GEBED
Dierbare Vader, mijn hart is vandaag gevuld met
de vreugde en het gelach van de Geest. De vreugde
van de Heer in mijn leven is onafhankelijk van
omstandigheden. Het maakt niet uit welk nieuws of
gebeurtenis mij ongelukkig probeert te maken, want
ik ben altijd blij in de Heilige Geest, met wie ik altijd
overwin. Halleluja!

VERDERE STUDIE:
1 Petrus 1:8; Spreuken 17:22 ; Psalmen 30:11-12

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 10:32-52 & Numeri 14-15

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 24:1-9 & Psalmen 56
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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EEN EFFECTIEF GEBEDSLEVEN
Toen sprak Hij een gelijkenis tot hen,
dat mensen altijd moeten bidden en de
moed niet verliezen (Lukas 18:1 NBV).

D

e Heer Jezus was, toen Hij op aarde was, zeer
gebedsvol. De Bijbel zegt: “En ‘s morgens
vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar
buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en
bad daar” (Markus 1:35). In een ander geval schreef
Lukas dat “...Het gebeurde in die dagen dat Hij naar
buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef
heel de nacht in gebed tot God” (Lukas 6:12). Hij
had een effectief gebedsleven waarvan de Bijbel ons
opdraagt om dat na te volgen.
Hij zei in Lukas 18:1: “Dat men altijd moet bidden
en niet de moed verliezen...” De apostel Paulus
herhaalde hetzelfde; hij zei: “Bid zonder ophouden”
(1 Thessalonicenzen 5:17). In 1 Timotheüs 2:8 zei hij:
“Wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden
met opheffing van heilige handen, zonder toorn en
meningsverschil.” Dit is Gods vermaning aan ons.
Wij moeten een leven van gebed leiden. Dit is zo
belangrijk.
Een effectief leven hebben is niet bedoeld om aan
religieuze verplichtingen te voldoen, nee! Dit is waar
veel mensen het verkeerd hebben. Gebed is op de
eerste plaats een voorrecht; het is een recht dat aan
ons is gegeven om in geloof, door Zijn Woord en door
de Heilige Geest, met de Vader te communiceren.
Die kans, die ons wordt gegeven om te bidden, is iets
waarvan de Vader altijd wil dat wij het aangrijpen.
14
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Ten tweede, toen Jezus zei dat mensen altijd
moeten bidden en niet de moed verliezen, keek Hij
naar de verbinding die wij met de Vader hebben in
onze constante communicatie, wat vervolgens geloof
opbouwt. Geloof komt door het horen van het Woord
(Romeinen 10:17). Door die gemeenschap blijven
wij het Woord horen, omdat de Vader altijd spreekt.
Hij praat continu met ons; Hij deelt altijd Zijn Woord
met ons.
Daarom leerde Paulus ons bidden: “De genade
van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en
de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen” (2 Korinthe 13:14). Het woord “gemeenschap”
is vertaald van het Griekse “koinonia”, wat verbinding
betekent. Leer om tijd vrij te maken van al het andere,
om in gebed met de Heer te praten; het zal een
buitengewone transformatie in uw leven brengen, die
u nooit voor mogelijk had gehouden.

GEBED
Dierbare Vader, ik dank U voor het buitengewone
voordeel van een leven van gebed. Ik maak gebruik
van het voorrecht en de gelegenheid van gebed. Ik
bid in het gezag van het Woord en Zijn openbaring
en inzicht. Zelfs nu bid ik voor mensen overal,
terwijl ik de gunst van God en Zijn heerschappij van
rechtvaardigheid proclameer over de naties en hun
leiders, in Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Efeziërs 6:18; Johannes 15:7 & 16

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 11:1-26 & Numeri 16-17

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 24:10-21 & Psalmen 57-58
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VERKONDIG HET GOEDE NIEUWS
...Ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het
vlees betreft geboren is uit het geslacht
van David. Wat de Geest van heiliging
betreft, is met kracht bewezen dat Hij de
Zoon van God is, door Zijn opstanding
uit de doden, namelijk Jezus Christus,
onze Heere... (Romeinen 1:1-4).
e Bijbel zegt dat Jezus verklaard was om met
D
macht de Zoon van God te zijn. Dat gebeurde
volgens de Geest van heiligheid, door de opstanding

uit de dood. Hij leeft voor eeuwig! Iets anders dat
mooi is om op te merken is de werkelijke betekenis
van de passage “Zoon van God”. Het betekent God
in een menselijk lichaam. En dat is waarom de Joden
Hem gekruisigd hebben, omdat Jezus volgens hun wet
Zichzelf gelijk maakte met God, toen Hij zei dat Hij
de Zoon van God was.
Maar Hij is zelf God; dat is wat de Bijbel laat zien.
Titus 2:13-14 noemt Hem “de Grote God:” “Terwijl
wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de
heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker,
Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven,
opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid
en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig
in goede werken” (Titus 2:13-14). Dit is de Jezus waar
ik u over vertel.
In Handelingen 1 sprak Hij na Zijn opstanding
met Zijn discipelen en beantwoordde hun vragen, en
de Bijbel zegt dat: “…Hij werd opgenomen terwijl zij
het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen”
(Handelingen 1:9). Ze zagen Hem opstijgen naar de
16
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hemel. Hij verdween niet zomaar. Hij steeg op voor
hun ogen. Halleluja! De Bijbel zegt dat ze: “…terwijl
Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht
hielden…” (Handelingen 1:10).
Dat is het meest glorieuze ding dat ooit gebeurd
is in deze wereld: Jezus stond niet alleen op uit de
dood, maar Hij steeg fysiek ook op – en ze keken
naar Hem terwijl Hij naar de hemel ging. Gezegend zij
God! De Bijbel zegt dat twee mannen in witte kleding
verschenen en tegen de discipelen zeiden: “…Galilese
mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de
hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de
hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem
naar de hemel hebt zien gaan” (Handelingen 1:11).
Dit is dezelfde aankondiging die wij vandaag aan de
hele wereld moeten doen.
Vertel iedereen in de hele wereld dat Jezus
opgestaan is uit de dood en Hij naar de hemel opsteeg.
Hij komt weer terug! Het is uw taak om dit goede
nieuws overal te verspreiden. Laat alle mensen om u
heen weten dat Jezus terugkomt, en dat het sneller is
dan ze zich kunnen voorstellen.

BELIJDENIS
Ik ben vrijmoedig en vol passie wat betreft mijn
intentie om het Evangelie te prediken aan alle
mensen om mij heen, want ik ben de drager van de
heerlijkheid en rechtvaardigheid van God in deze
wereld. Ik ben de verspreider van Zijn genades. Ik
bid nu dat rechtvaardigheid vandaag over alle landen
uitgestort wordt, en dat dit zal leiden tot een lawine
van zielen die het Koninkrijk zullen binnenkomen.
In Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Romeinen 10:14; Romeinen 1:16-17

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 11:27-12:1-17 & Numeri 18-19

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 24:22-27 & Psalmen 59-60
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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DE HEERSCHAPPIJ VAN ZIJN NAAM
De Heere dan is, nadat Hij tot hen
gesproken had, opgenomen in de
hemel en heeft Zich gezet aan de
rechterhand van God (Markus 16:19).

D

e Bijbel zegt dat God alle autoriteit in de
Naam van Jezus vestigde (Filippenzen 2:910). Zijn Naam heeft de grootste eer, de grootste
autoriteit ooit! Als u vandaag in die Naam gelooft, is dat
iets om u in te verheugen! Het maakt daarbij niet uit
wat u heeft zitten kwellen; het maakt niet uit hoelang u
onder - of op – het zijpad van het leven bent geweest;
uw overwinning is gegarandeerd!
Velen hebben de macht, heerlijkheid en
heerschappij van Zijn Naam nog niet begrepen.
Zijn Naam vernietigd kanker, en brengt genezing en
heelheid aan uw fysieke lichaam. Zijn Naam brengt u
vrijheid van de gevangenschap van Satan. Zit u in een
dilemma of een stormachtige situatie? Gebruik dan de
Naam van Jezus. Zijn Naam heeft macht in de hemel,
op de aarde en onder de aarde.
Geen enkele demoon kan de macht en
heerschappij van Zijn Naam weerstaan. Zijn Naam is
een instrument, het is een wapen! Het is de garantie
voor het produceren van de resultaten die u verwacht,
want als u iets eist in Zijn Naam, is het alsof Jezus Zelf
de eis doet. Alles wat in deze wereld en daarbuiten
bestaat is onderdanig aan Zijn Naam.
1 Johannes 5:13 openbaart aan ons iets prachtigs;
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het vertelt ons om te geloven in de Naam van de Zoon
van God. Dat betekent simpelweg het aan het werk
zetten van de Naam van Jezus! Het is uw toegang
tot een leven van oneindige overwinning, glorie en
zegeningen. Filippenzen 2:10 zegt: “…opdat in de
Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen
die in de hemel, en die op de aarde, en die onder
de aarde zijn.”
Wees onbewogen in uw leven en heb elke dag
vrede, ongeacht de vijanden of tegenslagen die u tegen
kunt komen. Zijn Naam is uw bescherming en uw
zekerheid op overwinning. Misschien lijken sommige
deuren vandaag gesloten, en is er druk en spanning
vanuit alle kanten; gebruik de Naam van Jezus. Zijn
Naam kan vertrouwd worden. Vertrouw en roep
vandaag Zijn Naam aan. Glorie aan God!

BELIJDENIS

In de Naam van Jezus Christus bid ik voor Gods
kinderen over de hele wereld die ziek zijn in hun
lichaam. Ik geef genezing aan hen door; de vrijheid
van Jezus Christus is nu van hen, en nu meteen keert
het gevoel van gezondheid naar hen terug. Ik verklaar
dat ze vrij zijn door de Heilige Geest! Ik bid ook
speciaal voor kinderen. Ik beveel de demonen van
kwelling, de duivel van invaliditeit om van hen weg
te gaan! Goddelijke genezing wordt nu uitgestort
als regen op Gods kinderen over de hele wereld. In
Jezus’ Naam.

VERDERE STUDIE:
Filippenzen 2:9-11; Lukas 10:19; Handelingen 4:10-12

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 12:18-44 & Numeri 20-21

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 25:1-12 & Psalmen 61-64
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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dinsdag

8

WAT WIJ HEBBEN IN HET TESTAMENT
Aan mij, de allerminste van alle
heiligen (Gods apart gezet volk), is deze
genade (gunst, voorrecht) gegeven en
toevertrouwd: om aan de heidenen te
verkondigen (Efeze 3:8 AMPC).
n Hebreeën 9:16 zegt de Bijbel: “Immers, waar
I
een testament is, daar is het noodzakelijk dat
de dood van de maker van het testament vastgesteld

wordt.” Het woord vertaald als “testament” in dit
Bijbelvers komt van het Griekse woord “diathēkē”
en het betekent de laatste beschikking, het laatste
testament. Het 17e vers zegt: “Want een testament is
bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit
van kracht zolang de maker van het testament nog
leeft.”
Deze Schriftgedeelten zeggen dat zolang de
persoon die het testament heeft opgezet nog leeft,
het testament niet bindend is; het kan niet uitgevoerd
worden. Maar als hij eenmaal gestorven is, dan zal het
testament tot stand komen. Dit vertelt ons over Jezus,
de bemiddelaar van het Nieuwe Testament. De vraag
is dan dus wat er zit in het testament dat Jezus voor
ons achterliet? Wat heeft Hij aan ons toegewezen?
Wat heeft Hij aan ons gegeven?
Hij gaf alles wat van Hem was; alles, inclusief Zijn
leven! Als iemand in zijn testament schrijft en zegt: “Ik
heb jou alles gegeven wat ik heb,” dan is het verstandig
om uit te zoeken wat die persoon dan precies bezit.
In ons themavers geeft de apostel Paulus, door de
openbaring van de Heilige Geest, een beschrijving van
dat hij gestuurd was om te prediken over deze laatste
beschikking; dit is de beschrijving van de welvaart van
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Jezus die Hij aan ons heeft nagelaten – wat wij hebben
in het testament! Hij noemde het: “…de eindeloze
(grenzeloze, ondoorgrondelijke, onberekenbare en
onuitputbare) rijkdommen van Christus [welvaart
dat geen mens heeft kunnen uitzoeken].” Wat is dat
verhelderend!
In Kolossenzen 1:12 zegt de Bijbel: “Daarbij
danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt
om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in
het licht.” De Vader heeft ons dus gekwalificeerd om
deelnemers te zijn aan de rijkdommen van Christus.
Hoe wandelt u hierin? Het is door het Woord.
Als u het Woord bestudeert en erop mediteert, dan
zult u niet alleen uw erfenis in Christus ontdekken,
maar u zult ook beginnen met het relateren aan - en
genieten van - alles wat God in Christus Jezus voor u
beschikbaar heeft gemaakt. Handelingen 20:32 zegt:
“En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het
woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is
om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder
al de geheiligden.”

BELIJDENIS
Ik heb onbeperkte toegang tot de oneindige,
grenzeloze, ondoorgrondelijke, onberekenbare en
onuitputbare rijkdommen van Christus; welvaart die
geen mens ooit zelf zou kunnen uitzoeken. Armoede
is geen onderdeel van mijn leven, want ik ben een
erfgenaam van God. Daarom is al het zilver en goud
van mij; de wereld behoort mij toe. Glorie aan God!

VERDERE STUDIE:
2 Petrus 1:3; 1 Corintiërs 3:21-22 CEV; Romeinen 8:16-17

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 13:1-37 & Numeri 22-23

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 25:13-27 & Psalmen 65-66
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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9

HET DEFINITIEVE OORDEEL
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de
Waarheid en het Leven. Niemand komt
tot de Vader dan door Mij
(Johannes 14:6).

D

e komst van Jezus Christus is dichtbij, heel
dichtbij; bereid daarom uw leven voor.
Bereid u voor om de Heer te ontmoeten. Laat u niet
verrassen. Wat u ook doet, of u nu een politicus, een
soldaat, een politieagent, een rechter, een advocaat,
of een student bent; het maakt niet uit. Iedereen kan
in Jezus geloven en dat zou iedereen moeten doen.
Er is buiten het Evangelie van Jezus Christus om, geen
enkele andere manier voor mensen om redding te
ontvangen, om te leren van de rechtvaardigheid van
God en om deze te begrijpen.
Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het
leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Hij
sprak niet over religie in dat Schriftgedeelte. Het gaat
erom hoe u bij God kunt komen; Jezus is de weg - de
enige weg. Ook is Hij het leven; wat betekent dat
iedereen die buiten Jezus leeft, slechts een biologisch
leven leidt; geen echt leven.
De apostelen begrepen dit. Daarom zeiden ze,
toen ze gingen prediken: “En de zaligheid is in geen
ander, want er is onder de hemel geen andere Naam
onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten
worden” (Handelingen 4:12).
Dat is het definitieve oordeel. Waar u vandaag
de dag ook bent in deze grote wereld; begrijp dat er
geen redding is in iemand anders. Als u dit leest en u
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heeft Jezus niet tot de Heer van uw leven gemaakt, dan
roep ik u nu op om met heel uw hart in Jezus Christus
te geloven. Ga naar het Gebed van Verlossing achter
in dit Bijbelsdagboek en bid dat gebed: dan ontvangt
u verlossing voor uw ziel.
Voor u die wedergeboren bent, is dit de tijd om
het Evangelie te prediken als nooit tevoren. Predik
het overal en tot iedereen in uw wereld: uw straat,
werkplek, bedrijf, stad, land en de naties van de wereld.
De Heer rekent op u. Hij zei in Markus 16:15, “…Ga
heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen.” Wees niet terughoudend, maar predik
het Evangelie overal.

GEBED
Vader, dank U dat U mij in de bediening van
verzoening hebt geroepen. Dank U voor het
bovennatuurlijke vermogen om de levens van de
mensen om mij heen en daarbuiten te transformeren,
met het Evangelie. En nu, in de Naam van de Heer
Jezus, bid ik voor iedereen die vandaag redding zal
ontvangen. Laat de Naam van de Heer Jezus vanaf
deze dag over hen worden genoemd. Satan heeft
geen aanspraak meer op hen. Ik zegen hen met Uw
Woord, met Uw genade, met Uw liefde en met de
Heilige Geest, in de Naam van de Heer Jezus. Amen.

VERDERE STUDIE:
Markus 16:15 NKJV; 2 Corintiërs 5:18-19

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 14:1-26 & Numeri 24-26

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 26:1-11 & Psalmen 67-68
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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10

NIET ONDERWORPEN AAN DE DOOD
Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen
wel niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden
(1 Korinthe 15:51).
ebreeën 9:27 is al zo lang door velen verkeerd
H
begrepen. Het zegt, “En zoals het voor de
mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven

en dat daarna het oordeel volgt.” Voor veel mensen
betekent dit: “We moeten allemaal op een dag sterven;
iedereen heeft een vastgestelde tijd om te sterven.”
Maar nee; ze hebben het mis. Het is niet waar dat
iedereen moet sterven. De Bijbel zegt niet “het is de
mensen voorbestemd om te sterven.” Er is een verschil
tussen “het is de mensen voorbestemd om te sterven”
en “...zoals het de mensen is opgedragen eenmaal te
sterven...”
In het laatste geval gaat het om hoe vaak ze
zouden moeten sterven; niet dat ze moeten sterven.
Het kan worden herschreven als: “Omdat ze niet
meer dan één keer mogen sterven...” Dat wil zeggen,
Christus was het offer, en omdat het niet de bedoeling
is dat ze meer dan één keer sterven, werd Christus
daarom aangeboden om voor eens en voor altijd
te sterven. Nu Hij is gestorven, betekent dit dat de
dood niet langer verplicht is. Dat is de betekenis van
dat Schriftgedeelte; niet dat mensen een vastgestelde
datum hebben met de dood.
De dood is niet van God; het is een vijand, en deze
is verslagen, in afwachting van vernietiging: “Want Hij
moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn
voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan
wordt, is de dood” (1 Korinthe 15:25-26). “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” (2 Timotheüs
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1:9-10). Wanneer u wedergeboren bent, dan wordt
u geboren in leven en onsterfelijkheid - “waar geen
dood is”!
Nu kunt u begrijpen waarom ons themavers zegt:
“We zullen niet allemaal slapen.” Dit betekent dat wij
niet allemaal zullen sterven. Het vertelt ons dat niet
iedereen zal sterven. 1 Thessalonicenzen 4:16-17 zegt
dat wanneer Jezus terugkomt, dat dan de doden in
Christus (Christenen die gestorven waren) eerst zullen
opstaan, en dan staat er: “Dan zullen wij, die nog in
leven zijn, samen met hen worden opgenomen in
de wolken….” Dat betekent dus dat niet iedereen is
gestorven!
U bent niet onderhevig aan de dood. Eeuwig leven
- het God-leven, wat de essentie is van goddelijkheid werd aan uw geest gegeven toen u Christus ontving.
De Schrift verklaart dat als u de Zoon van God heeft,
dat u dan dit leven heeft. Maar u moet er kennis van
hebben en elke dag leven met het bewustzijn van deze
realiteit. Het is een bewustzijn van het leven, niet van
de dood. Prijs God!

BELIJDENIS
Ik ben van de mensheid naar de eeuwigheid gebracht.
De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus,
heeft mij vrijgemaakt van de dood en de wet van de
zonde. Op mijn pad is geen dood! Ik loop enkel op
het pad van het leven. Ik ben vrijgemaakt van alles
wat met de dood te maken heeft, of het nu gaat om
dood in financiën, zaken, werk of gezondheid, het
maakt geen verschil. Ik ben voor altijd geplaatst
buiten de macht van de dood! Halleluja!

VERDERE STUDIE:
1 Johannes 3:14; 1 Corintiërs 15:51-57

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 14:27-52 & Numeri 27-28

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 26:12-23 & Psalmen 69-70
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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DE HEERSCHAPPIJ VAN DE DOOD IS
VOORBIJ
vrijdag

Toch heeft de dood geregeerd van
Adam tot Mozes toe, ook over hen die
niet gezondigd hadden met eenzelfde
overtreding als Adam, die een voorbeeld is
van Hem Die komen zou (Romeinen 5:14).
atan werd de god van deze wereld omdat hij
S
het van Adam kreeg. Adam verloor het door
ongehoorzaamheid, wat significant resulteerde in de

heerschappij van de dood. Bedenk dat God tegen
Adam had gezegd: “...Op de dag dat u daarvan (de
boom) eet, zult u zeker sterven.” Hij had het over de
geestelijke dood; geestelijke dood is de oorzaak van
lichamelijke dood. Dus ons themavers zegt: “Toch
regeerde de dood van Adam tot Mozes (de wet van
Mozes)...”
Maar wie had de macht over de dood? De Bijbel
zegt: “Aangezien de kinderen deelhebben aan vlees
en bloed, nam hij ook zelf deel aan hetzelfde; opdat
hij door de dood hem zou vernietigen die de macht
over de dood had, namelijk de duivel” (Hebreeën
2:14). Satan zat dus eigenlijk achter deze heerschappij
van de dood. Welnu, hier is iets heel interessants
waarvan ik wil dat u het opmerkt: de heerschappij van
de dood eindigde bij het verschijnen van de wet van
Mozes, want de heerschappij van de dood was van
Adam tot Mozes (Romeinen 5:14).
Hebreeën 2:14-15 verklaart, “Omdat nu die
kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens
daaraan deelgehad om door de dood hem die de
macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te
doen en allen te verlossen die door angst voor de dood
gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen
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waren.” Ze waren in slavernij, maar niet omdat de
dood hen vernietigde. Het was omdat ze bang waren;
de angst voor de dood hield hen in slavernij, terwijl
de dood juist ophield te regeren volgens de wet. Dit
betekent dat door de wet die gebaseerd was op het
verbond met Abraham, ieder mens macht kon hebben
over de dood. Maar de mensen wisten dit niet; hun
hele leven waren ze onderworpen aan slavernij,
vanwege de angst voor de dood.
Bedenk eens hoeveel mensen tegenwoordig
bang zijn! De angst voor de dood houdt mensen in
slavernij. Maar Jezus Christus kwam om de mensen te
bevrijden van de angst voor de dood. De Bijbel zegt,
“Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit
de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer
over Hem” (Romeinen 6:9). Christus is Jezus en Zijn
lichaam is de kerk! Het hoofd en het lichaam vormen
Christus. Als de dood geen heerschappij meer heeft
over het hoofd, dan heeft de dood geen heerschappij
over enig ander deel van het lichaam; de dood heeft
dus geen macht over u. De Bijbel zegt dat u tot leven
en onsterfelijkheid bent gebracht (2 Timotheüs 1:10).
Glorie aan God!

BELIJDENIS
Ik ben onbevreesd, want de dood is verlamd en
volledig verslagen door Jezus! De dood is verlamd en
verzwolgen. O dood, waar is je prikkel? O graf, waar
is uw overwinning? Toen Jezus de dood versloeg, was
ik in Hem, en samen met Hem heb ik over de dood
en het graf gezegevierd! Halleluja!

VERDERE STUDIE:
1 Corintiërs 15:51-57 AMPC; 2 Petrus 1:2-4

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 14:53-72 & Numeri 29-31

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 26:24-32 & Psalmen 71-72
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UW MISSIE EN BEDIENING
En de discipelen gingen overal heen om
te prediken, en de Heer werkte mee en
bevestigde het Woord door de tekenen
die erop volgden (Markus 16:20 MSG).
ezus wist dat Hij een missie en een bediening
J
had hier op aarde. Hij moest het Koninkrijk
van God op aarde vestigen met de principes om

naar te leven. Dit was overeenkomstig Gods manier
om dingen te doen, met een nieuwe taal en een
nieuwe mentaliteit. Vandaag zijn wij een natie en
een Koninkrijk van priesters, met een missie en een
bediening hier op aarde.
God zij dank dat wij hebben geluisterd naar
de oproep toen Hij zei, ”...Zoals mijn Vader mij
gezonden heeft zo zend ik u” (Johannes 20:21).
Wij vervullen Zijn mandaat, het voortzetten van de
bediening van Jezus om een Koninkrijk te vestigen
welke niet is gemaakt door handen - het Koninkrijk
van de hemel hier op aarde.
Om een beter begrip van deze waarheid te
hebben zullen wij eens kijken naar hoe Lukas, die het
Evangelie van Lukas en het Bijbelboek Handelingen
geschreven heeft, dit beschreef: “Hij leidde hen naar
buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op
en zegende hen. En het geschiedde terwijl Hij hen
zegende dat Hij zich van hen verwijderde. En Hij werd
opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en
keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap”
(Lukas 24:50-53). Hoe geweldig is dit!
Markus herhaalde in zijn verslag wat Lukas had
gezegd: “De Heer dan is nadat Hij tot hen gesproken
had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet
aan de rechterhand van God” (Markus 16:19). En als
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toevoeging herhaalde hij wat de apostelen deden in
het volgende 20e vers: “Maar zij gingen overal heen
om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde
het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen”
(Markus 16:20). Zij gingen heen en predikten overal!
Dat is wat wij vandaag de dag ook zouden moeten
doen.
Predik het Evangelie met passie. Herinner u,
waartoe de Heer ons heeft opgeroepen om te doen:
“Genees de zieken, reinig de melaatsen, wek doden
op en drijf demonen uit. U heeft het voor niets
ontvangen, geef het voor niets” (Mattheüs 10:8). Hij
heeft ons zowel de autoriteit als de kracht gegeven
om machtige werken te doen in Zijn Naam en om
het karakter van de Heilige Geest te demonstreren
aan onze wereld.
Neem daarom uw plaats in, in de bediening van
het Evangelie. Verlies nooit de focus van de roeping
van de Meester over uw leven. Dit is uw missie en
bediening hier op aarde. Dien Hem onbaatzuchtig
met een onsterfelijke passie.

GEBED

Geliefde Vader, ik dank U vandaag voor de
vooruitgang van het glorieuze Evangelie van Christus
door ons heen. Ik blijf gepassioneerd in het prediken
van het Evangelie, wetende dat de Heer zelf met ons
samen aan het werk is - met, in en door mij. Ik ben
toegewijd om het Evangelie rond de hele wereld
te verspreiden, zodat er vele mensen uit de zonde
worden gehaald, in zijn rechtvaardigheid worden
gebracht en in de glorieuze vrijheid van de zonen
van God, in Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Matteüs 28:18-20; 1 Corintiërs 9:16-17

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 15:1-20 & Numeri 32-33

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 27:1-8 & Psalmen 73
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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DE BEVESTIGING VAN ZIJN
HEERSCHAPPIJ
zondag

…Maar allen die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven
kinderen van God te worden namelijk
die in Zijn Naam geloven, die niet uit
bloed, niet uit de wil van vlees en ook
niet uit de wil van een man, maar uit
God geboren zijn (Johannes 1:12-13).

E

r zijn vandaag de dag veel mensen die gehoord
hebben over Jezus en ook in Hem geloven,
maar zij hebben nog nooit bewust Zijn heerschappij
over hun levens bevestigd. Daardoor zijn zij dus
vervolgens niet gered. Geloven is echter niet genoeg.
De Bijbel zegt zelfs dat de duivels geloven en sidderen:
“U gelooft dat er een God is daar doet u goed aan.
Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen.
Maar wilt u weten, o dwaze mensen dat het geloof
zonder de werken dood is?” (Jakobus 2:19-20).
De Bijbel laat ons in Romeinen 10:9-10 de Bijbelse
manier zien om redding te ontvangen. Het zegt, “Als u
met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart
gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men
tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot
zaligheid.” Dat is het! Het is de bevestiging van de
heerschappij van Jezus, die de zondaar tot redding
brengt.
Neem in uw evangelische werkzaamheden de
tijd om diegenen te helpen die dit nog niet begrijpen;
leg het zorgvuldig aan hen uit. Redding is vrij en het
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is mogelijk en beschikbaar gemaakt voor alle mensen,
door Jezus Christus. Maar het wordt alleen een
werkelijke belevenis in de levens van diegenen die
de heerschappij van de Heer Jezus over hun eigen
levens belijden.
Het herinnert mij aan wat Johannes zei in
Johannes 1:12: ”Maar allen die hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van
God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.”
Halleluja! U heeft Christus in uw hart ontvangen
door uw bevestiging van uw geloof. Wanneer u de
belijdenis had uitgesproken volgens Romeinen 10:910, dan had Christus Zijn plaats ingenomen in u, en
werd u een nieuwe schepping. Dan bent u geworden
tot een werkelijke zoon of dochter van God - met Zijn
leven en natuur in uw geest. Geen wonder dat Hij in 1
Johannes 3:1 zegt, “Zie hoe groot is de liefde die de
Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God
worden genoemd…” Glorie aan God!

BELIJDENIS
Jezus vervulde de rechtvaardige eisen van
gerechtigheid, die voor alle mensen redding
volbracht. Daarom bid ik vandaag voor alle zondaars
van de hele wereld, zodat hun harten open zullen zijn
om het Evangelie te kunnen begrijpen; zodat ze hun
geloof in Jezus Christus zullen belijden, en werkelijk
geloven in hun hart dat God Hem uit de dood heeft
doen opstaan. Als zij dit doen, dan zullen zij worden
overgezet in hun nieuwe leven in Christus, in Jezus’
Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:

Romeinen 10:8--13 AMPC; Johannes 3:5-7

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 15:21-47 & Numeri 34-36

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 27:9-20 & Psalmen 74
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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14

BEHEERST DOOR LIEFDE
Daardoor heeft Hij ons de grootste
en kostbare beloften geschonken,
opdat u daardoor deel zou krijgen
aan de Goddelijke natuur, nadat u
het verderf, dat er door de begeerte
in de wereld is, ontvlucht bent
(2 Petrus 1:4).

E

r zijn dingen die een Christen kunnen
beïnvloeden. Het gaat hier echter niet
om virussen, ziektes of kwalen, want Jezus heeft
ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat NIETS u pijn
zou kunnen doen (Lukas 10:19). Maar de dingen
die wel gevaarlijk voor een Christen zijn, zijn
boosheid, bitterheid, angst, ongeloof, etc. Hij wil
niet dat dergelijke negatieve dingen zich in uw hart
bevinden. Hij zei in Hebreeën 12:15, “Zie erop toe
dat niemand achteropraakt in de genade van God, en
dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en
onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld
worden.”
De Christen is een deelgenoot van de goddelijke
natuur. De Christen heeft het leven en de natuur
van God, de natuur van liefde en rechtvaardigheid.
Daardoor ontstaat er een grote zorg als u Christenen
ontmoet die niet in liefde wandelen. In Lukas 6:27 zei
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Jezus: “Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw
vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.” In vers
35 herhaalde Hij dit opnieuw; “Maar heb uw vijanden
lief en doe goed…” (Lukas 6:35). Halleluja! Liefde
triomfeert. Liefde heerst.
Als u in liefde wandelt, dan bent u een meester.
Hij zei, “Zegen hen die u vervloeken, en bid voor
hen die u belasteren” (Lukas 6:28). Het maakt niet
uit wat mensen over – of tegen – u zeggen. U moet
onbewogen blijven, want u wordt beheerst door liefde.
U blijft altijd genadig, aardig en liefdevol, net zoals uw
hemelse Vader. Halleluja!

GEBED
Lieve Vader, dank U voor Uw vloeibare en
eeuwigdurende liefde, die U over ons heeft uitgestort.
Nu heeft U aan mij Uw karakter van liefde gegeven,
om mijn wereld mee te zegenen en om impact te
hebben. Uw liefde heerst en regeert in mijn hart;
vandaag en voor altijd, in Jezus’ Naam. Amen

VERDERE STUDIE:
Romeinen 13:10; 1 Johannes 4:7-8; 1 Johannes 4:19-21

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Markus 16:1-20 & Deuteronomium 1-2

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 27:21-31 & Psalmen 75-77
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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15

SAMEN ALS EÉN
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid,
heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee
Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij
dood waren door de overtredingen, met
Christus levend gemaakt, uit genade bent
u zalig geworden, en heeft ons met Hem
opgewekt en met Hem in de hemelse
gewesten gezet in Christus Jezus
(Efeze 2:4-6).

G

od wil dat wij deze boodschap begrijpen en
dat wij deze boodschap naar de uiteinden
van de wereld brengen. Hij zegt, “Ook u heeft Hij
met Hem levend gemaakt, u die dood was door de
overtredingen en de zonden” (Efeze 2:1). U bent dus
tot leven opgewekt, samen met Christus. Met andere
woorden; toen Jezus aan het kruis hing, waren wij
verenigd met Hem in Zijn dood. Hij stierf als “ons”
aan het kruis. Hij was “ons” aan het kruis. Toen Hij
werd gekruisigd, werden wij gekruisigd in Hem. Toen
Hij stierf, stierven wij ook. Halleluja!
Toen Hij begraven werd, werden wij samen met
Hem begraven. Toen God Hem opwekte uit de dood,
werden wij samen met Hem opgewekt. Wij zijn samen
met Hem opgewekt en zitten samen met Hem in de
hemelse gewesten. Hij is het hoofd geworden van
het lichaam. Wij zijn nu samen met Christus, want wij
stierven in Hem, werden begraven in Hem en werden
opgewekt uit dood in Hem. Nu zijn wij samen met
Hem geworden tot één!
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De Bijbel zegt, “Wie zich echter met de Heere
verenigt, is één geest met Hem” (1 Korinthe 6:17).
Wij zijn mede-erfgenamen met Hem (Romeinen
8:17). Wij zijn samen met Hem één. Halleluja! Efeze
1:22-23 zegt, “En Hij heeft alle dingen aan Zijn
voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over
alle dingen gegeven aan de kerk, die Zijn lichaam is
en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.”
Hij is degene die alles vervult (Efeze 4:10). Maar
Zijn volheid is de kerk, want de kerk is Zijn lichaam.
Wij zijn Zijn volkomenheid en wij zijn volmaakt in
Hem: “Want in Hem woont heel de volheid van de
Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in
Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht”
(Kolossenzen 2:9-10). Geprezen is God!

BELIJDENIS
Ik ben gedoopt in het lichaam van Christus; ik ben
gebracht in een eenheid met goddelijkheid. Toen
Christus opstond uit de dood, werd ik samen met
Hem opgewekt uit de dood. Nu dat Hij op de troon
heeft plaatsgenomen, zit ik samen met Hem op de
plek van heerschappij, glorie en autoriteit. Gezegend
is God!

VERDERE STUDIE:
1 Corintiërs 12:27; Kolossenzen 1:18; Efeziërs 5:29-30

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 1:1-25 & Deuteronomium 3-4

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 27:32-44 & Psalmen 78
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ZIJN WERKEN EN ZIJN NAMEN
woensdag

Toen sprak God tot Mozes en zei tegen
hem: Ik ben de HEERE. Ik ben aan
Abraham, Izak en Jakob verschenen
als God de Almachtige, maar met Mijn
Naam JEHOVAH ben Ik hun niet bekend
geweest (Exodus 6:2-3). …want om heel
Uw Naam hebt U Uw belofte groot
gemaakt (Psalm 138:2).
od onthult Zichzelf, Zijn kracht en Zijn glorie in Zijn
G
Namen. Hij introduceerde Zichzelf aan Mozes als
Jehovah. Die onthulling van Hem was wat Mozes nodig had

om de kinderen van Israël te bevrijden uit de handen van
de farao, een slechte tiran. Jehovah is de Latijnse en Engelse
versie van de Hebreeuwse Naam van God: de vier letters
YHWH.Laten wij kijken naar de zeven namen van Jehovah
die tijdens verschillende momenten werden onthuld aan
Israël. Toen ze op reis waren door de wildernis en bij Marah
aankwamen was het water van Marah bitter. Door Mozes
maakte God het water echter zoet en drinkbaar voor hen
en Hij zei, “Ik zal jullie brood en water zegenen. Ik zal op
geen van jullie de ziektes plaatsen die Ik op de Egyptenaren
heb gezet, want Ik ben Jehovah Rapha – de God die jullie
geneest” (Exodus 23:25; 15:26).
Terwijl zij verder reisden kwam Amalek tevoorschijn en
vocht tegen hen. Maar met Gods hulp kon Mozes Amalek
compleet verslaan. Terwijl Mozes de overwinning viert,
buigt hij zijn hoofd voor de Heer en zegt, “Jehovah Nisi: de
Heer onze banier” (Exodus 17:13-15). Hun reis ging verder
en God zei tegen de kinderen van Israël, “In al jullie grote
overwinningen, moeten jullie mij gedenken en aanbidden.
Dan zal Ik verder gaan met het laten zien dat er een verschil
is tussen degenen die mij dienen, en degenen die dat niet
doen; want Ik ben Jehovah Mekaddishkem - de Heer die u
heiligt” (Exodus 31:13; Leviticus 20:8).
Vervolgens komen we bij Gideon. Hij was in het veld
aan het werken toen er plotseling een engel verscheen. De
engel zei, “Gegroet Gideon, machtige man vol moed, de
Heer is met u” (Richteren 6:12). De engel bedient Gideon
en hij wordt daardoor gesterkt, buigt zijn knieën, bouwt een
altaar en zegt, “Jehovah Shalom”: de Heer is vrede.
Jaren later komt God in het kamp van Israël en Hij
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zegt, “Amalek is weer bezig.” Hij zegt vervolgens tegen
Saul die de koning was in die tijd, “Ik wil dat je Amalek
volkomen vernietigt, want Ik heb gezworen dat Ik Amalek
zou bevechten tijdens iedere generatie.” Toen zei God, “Ik
ben Jehovah Saboath: de Heer der legermachten” - Hij is
de God van oorlog.
Jaren later spreekt Hij tot de profeet Jeremia die altijd
aan het wenen was tijdens zijn voorbede voor Gods mensen.
Hij profeteerde de naam waarmee God bekend zal zijn
als Jehovah Tsidkenu: “de Heer onze rechtvaardigheid”
(Jeremia 23:6, 33:16). Ezechiël de profeet onthult een
andere naam die Zijn duizendjarige heerschappij beschrijft
en tevens Zijn aanwezigheid in Jeruzalem als Zijn koninkrijk
is gevestigd: “Jehovah Shamah” – de Heer is aanwezig.
Deze laatste onthulling voor de mensen van het Oude
Testament bracht de Naam “Emmanuel” – God met ons. Dit
gebeurde door de geboorte van Christus, zoals werd onthuld
door de profeet Jesaja. De Bijbel zegt dat het Woord vlees
werd en onder ons was: Hij ontving de Naam Jezus! Dat is
de grootste Naam van allemaal. Alle eerdere onthullingen
van de namen van de Vader waren namen van reputatie,
waarboven het Woord – het levende Woord Jezus – is
verhoogd. “Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis
en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw
trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot
gemaakt” (Psalm 138:2).
Alles in de hemel, op de aarde en onder de aarde
reageert op de Naam van Jezus. Dat is de Naam van de
Godheid; de Naam die boven iedere andere naam verheven
is (Filippenzen 2:9-11). Gezegend zij God!

BELIJDENIS

Wat is het een zegen om te weten dat Gods ons de
naam heeft gegeven die boven iedere naam is en
om daardoor te leven – de Naam van Jezus! Ik leef
in en door de kracht van die Naam. Ik breng Uw
rechtvaardigheid voort, wandelend in overwinning
en in glorie. Ik ben een succes, want de Naam van
Jezus is op mij geplaatst. Halleluja!

VERDERE STUDIE:

Filippenzen 2:9-11 AMPC; Psalmen 138:2 AMPC

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 1:26-56 & Deuteronomium 5-7

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 28:1-10 & Psalmen 79-80
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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CHRISTUS — UW RECHTVAARDIGHEID
Maar uit Hem bent u in
Christus Jezus, Die voor ons is
geworden wijsheid van God en
rechtvaardigheid, heiliging en
verlossing (1 Korinthe 1:30).

W

at we zojuist lazen is een van de krachtigste
waarheden die ons in het Woord van God
is geopenbaard. Het is zo groot: Christus is tot onze
rechtvaardigheid gemaakt. Uw rechtvaardigheid is de
rechtvaardigheid van Jezus Christus. U heeft het niet
verdiend. U werd ermee geboren toen u in Christus
werd geboren.
Iets krachtigs dat de rechtvaardigheid van God in
- en voor - u doet, is dat het u tot een meester maakt.
Bewust zijn van rechtvaardigheid geeft u heerschappij
in het leven en over omstandigheden. De profeet
Jesaja openbaarde dit toen hij in Jesaja 54:17 zei: “Elk
wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets
uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u
opstaat, zult u schuldig verklaren....”
Uw rechtvaardigheid is van de Heer. Dit is
waar Paulus naar verwees in Filippenzen 3:9 toen
hij zei: “En in Hem gevonden word, niet met mijn
rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het
geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit
God door middel van het geloof.” Halleluja!
Verklaar zo nu en dan vrijmoedig: “Christus is
mijn rechtvaardigheid!” Sta nooit toe dat Satan u
misleidt door u te laten geloven dat u niet rechtvaardig
genoeg bent voor Gods zegeningen. U bent net zo
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rechtvaardig als Jezus, omdat Hij uw rechtvaardigheid
is. Het is Zijn rechtvaardigheid die ertoe doet, en dat
is wat u heeft.
Dank God voor de rechtvaardigheid van Jezus
Christus: Gods zegen en geschenk aan alle mensen!
Romeinen 5:17 verklaart: “Want als door de
overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door
de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van
de genade en van de gave van de rechtvaardigheid
ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk
Jezus Christus…” U bent om niet gerechtvaardigd
in Christus Jezus (Romeinen 3:24), met Zijn leven
en natuur van rechtvaardigheid in uw geest. Nu
kunt u vrijmoedig gemeenschap met God hebben
in liefde, zonder schuldgevoel, veroordeling of
minderwaardigheid! Halleluja!

BELIJDENIS
Glorie aan God! Ik ben vrijelijk gerechtvaardigd
in Christus Jezus, met Zijn leven en natuur van
rechtvaardigheid in mijn geest. Dank U Vader, voor
het plaatsvervangende offer van Jezus Christus,
waardoor ik rechtvaardig ben gemaakt. Door de gave
van rechtvaardigheid dat ik heb ontvangen, wandel
ik in heerschappij en heers ik over omstandigheden,
in Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Romeinen 3:27-28; Romeinen 4:1-8; Titus 3:4-5;
Efeziërs 2:4-5

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 1:57-80 & Deuteronomium 8-10

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 28:11-20 & Psalmen 81-82
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ZIEKTE IS NIET NORMAAL
Geliefde, ik wens dat het u in
alles goed gaat en dat u gezond
bent, zoals het uw ziel goed gaat
(3 Johannes 1:2).

S

oms zijn er Christenen en zelfs predikers van
het Evangelie die hard werken voor de Heer,
maar tegelijkertijd worstelen met bepaalde kwalen, pijn
of ziekte in hun lichaam. Sommigen zeggen dat het
“normaal” is om ziek te worden, daarbij verwijzend naar
de profeet Elisa, die ondanks hoe gezalfd hij ook was,
alsnog ziek stierf (2 Koningen 13:14).
Ze verwijzen ook naar Epafroditus die samenwerkte
met Paulus en die, in zijn ijver om de Heer te dienen,
ernstig ziek werd en bijna stierf (Filippenzen 2:30). Voor
velen is ziekte dus normaal. Maar nee, dat is het niet! Ten
eerste heeft de Bijbel ons nooit verteld om ons leven te
modelleren of vorm te geven naar Elisa of Epafroditus!
Jezus is ons voorbeeld - Degene die wij moeten navolgen
- en de Bijbel zegt dat zoals Hij is, zo zijn wij in deze
wereld (1Johannes 4:17). Hij was nooit ziek en kon dat
ook niet zijn. Hij gaf ons de kracht om ziekten te genezen
en zieken te herstellen.
Paulus zei in 1 Korinthe 11:1: “Wees navolgers van
mij, zoals ik navolger van Christus ben.” Er is geen verslag
dat Paulus of de apostelen ooit ziek waren. Integendeel,
ze genazen de zieken. Lees over Paulus en Petrus in het
boek Handelingen, zoals in Handelingen 19:11-12 en
Handelingen 5:15-16 (bestudeer de volledige gedeelten).
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Volg Gods Woord. Modelleer uw leven naar het
Woord, naar Christus, en leer van Zijn grote apostelen
van geloof. Ze waren meesters over de elementen van
deze wereld. Ze spraken tot allerlei ziekten, kwalen en
gebreken; ze dreven duivels uit die de mensen deze
pijnen toebrachten. Dat is het leven dat wij in Christus
hebben.
Weiger om ziek te zijn. Blijf bij het Woord van
geloof dat u opwekt in de dingen van God en in de weg
van de Geest. Mediteer over de waarheden van Gods
Woord. Romeinen 8:11 zegt: “En als de Geest van Hem
Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont,
zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook
uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest,
Die in u woont.” Dit is al gebeurd nu Christus in u leeft.
Bewapen uzelf daarom met dit inzicht en domineer
iedere ziekte en kwaal. Heers over de verdorvenheden en
negativiteiten van deze wereld, en over hun verderfelijke
invloeden. Halleluja!

BELIJDENIS
De waarheid van God wordt geopenbaard in mijn
geest, en ik wandel overeenkomstig. De Geest van
Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, woont in
mij, en Hij heeft mij door en door vervuld met leven!
Hij is het leven en de gezondheid van mijn fysieke
lichaam, en de rechtvaardigheid van de Heer wordt
in mijn lichaam geopenbaard. Halleluja!

VERDERE STUDIE:
Matteüs 9:35; Markus 3:14-15; 3 Johannes 1:2;
Openbaring 22:2

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 2:1-20 & Deuteronomium 11-12

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Handelingen 28:21-31 & Psalmen 83-84
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HEB HET BEWUSTZIJN VAN HET GODLEVEN
zaterdag

Geen inwoner zal zeggen: Ik ben
ziek. Want het volk dat daar woont,
zal vergeving van ongerechtigheid
hebben ontvangen (Jesaja 33:24).

I

k raakte al vroeg in mijn leven bekend met de
boodschap van eeuwig leven. Ik geloofde het en
ik preekte en onderwees hoe dit leven ten volle kon
worden geleefd, boven ziekte, kwalen en gebreken.
In die beginjaren kon ik nog steeds met spoed ziek
naar het ziekenhuis worden gebracht. In een bepaalde
situatie bracht ik zelfs ongeveer tien dagen in het
ziekenhuis door, maar ik weigerde om op te geven
vanwege de waarheid van deze boodschap.
Ik geloof in het leven van Christus in mij en de
heerschappij en superioriteit van dat leven over Satan,
ziekte, zwakheid en dood. Daarom hield ik vast aan
mijn belijdenissen van het goddelijke leven in mij en
Satan zou mij nooit zover krijgen om mijn getuigenis te
veranderen. De apostel Johannes schreef aan de kerk:
“Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in
de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u
het eeuwige leven hebt…” (1 Johannes 5:13).
Waarom benadrukte hij het eeuwige leven als
onze huidige realiteit? Waarom is het zo belangrijk dat
wij het bewustzijn hebben - en ermee leven - dat wij
nu het God-leven hebben? Het is vanwege de impact
en implicatie van dat God-leven in - en voor - degene
die het heeft.
Er mag geen ziekte of gebrek in uw lichaam
plaatsvinden, want u hebt het eeuwige leven. Hoe u
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zich ook voelt, blijf bij uw belijdenis. Verklaar: “Ik heb
het eeuwige leven! Daarom weiger ik, in de Naam
van de Heer Jezus Christus, om enige vorm van pijn,
ziekte of zwakheid te accepteren. Ik ben niet vatbaar
voor ziekte. Eeuwig leven werkt in mij!”
Bevestig deze woorden zo nu en dan en blijf
standvastig. Spoedig genoeg, wat het dan ook is, of
het nu een kankergezwel, diabetes, of een terminale
aandoening is - het zal uit uw lichaam verdwijnen.
Dat is het effect van het eeuwige leven in u. Jaren zijn
gekomen en gegaan. Ik koesterde mezelf in goddelijke
gezondheid. Het eeuwige leven is in mij aan het werk,
in elke vezel van mijn wezen, in elke cel van mijn bloed
en in elk bot van mijn lichaam. Halleluja!
Het is onze roeping, ons recht en onze erfenis om
allesoverstijgend boven ziekten, kwalen en gebreken
te leven, omdat het goddelijke leven in ons werkt. Ik
ontdekte dat dit niet alleen waar was in het geschreven
Woord, maar het is ook waar in mijn geest, ziel en
lichaam. Heb hetzelfde bewustzijn.

BELIJDENIS
Het eeuwige leven is in mij aan het werk! Ik weiger
om ziekten en infecties in mijn lichaam te accepteren.
Ik ben superieur aan Satan en de elementen van
deze wereld. Ik neem de leiding en heers over mijn
lichaam met het Woord van God, en ik weiger om toe
te geven aan ziekten, kwalen en zwakheid. Halleluja!

VERDERE STUDIE:
1 Timoteüs 6:12; 1 Johannes 1:2; 1 Johannes 5:11-13 MSG

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 2:21-52 & Deuteronomium 13-15

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 1:1-12 & Psalmen 85-86
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ZET DE SCHEPPENDE KRACHT IN U
AAN HET WERK
zondag

Deze dingen heb Ik tot u gesproken,
opdat u in Mij vrede zult hebben. In
de wereld zult u verdrukking hebben,
maar heb goede moed: Ik heb de wereld
overwonnen (Johannes 16:33).
et woord “wereld” in het bovenstaande
H
Bijbelvers, is vertaald vanuit het Griekse
woord “cosmos”. De “cosmos” is de wereld zoals deze

is, met zijn eigen structuren en systemen en alles wat
erin aanwezig is, inclusief de bewoners en hun werken.
Het gaat daarbij om alles wat is gemaakt, geschapen
of gesticht.
Dan vinden wij vervolgens in Hebreeën 11:3
een ander Grieks woord “aion”, wat is vertaald met
“wereld”. “Aion” is het verloop – of het tijdperk – van
de operationele systemen in de kosmos. Het gaat om
het verloop van de kosmos, en dat heeft te maken
met de tijdperken van verscheidene bewoners. Wat
is hiervan de implicatie? Vergeet niet dat Jezus zei,
“…Ik heb de kosmos overwonnen.” Dat betekent dat
Hij de wereld heeft overwonnen en alles wat daarin
aanwezig is; alle bewoners, al hun werken, krachten
en vaardigheden.
Maar weet u: als mensen in de wereld heersen,
kan alles wat is gemaakt, of alles wat mensen ervaren,
ten aanzien van wereldse structuren of operationele
systemen, worden gemanipuleerd. Mensen kunnen
zelf hun “aions” scheppen, door het manipuleren van
de kosmos. Daarom kunnen zij proberen om alles
wat er aanwezig is in de kosmos te gebruiken om u
te beïnvloeden.
Maar het is een feit dat u met het “rhema” van
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God (het Woord van God in uw mond), alles kunt
overwinnen wat aanwezig is in de kosmos. Dan
gaat het om alles wat tegen u wordt voortgebracht,
ontwikkeld of in werking wordt gezet, gedurende uw
tijd en in uw regio. Hebreeën 11:3 zegt, “Door het
geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is
door het Woord van God, en wel zo dat de dingen
die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.”
Sta niet vanaf de zijlijn stil toe te kijken hoe Satan
en zijn metgezellen tekeergaan en de dingen om
u heen in de war brengen. U moet zelf de dingen
in uw “aion” repareren, vormen, perfectioneren en
herstellen. U moet de leiding hebben – en heersen
– over hoe dingen dagelijks voor u verlopen. Dat
doet u door Gods Woord voort te spreken. Er is een
scheppende kracht in u aanwezig, om de manier van
leven en de omgeving die u verlangt zelf te vormen:
om lotsbestemmingen te veranderen en om de gang
van zaken in uw wereld te wijzigen. Zet die kracht
aan het werk.

GEBED
Lieve Vader, met mijn geloof – en door het Woord –
vorm ik de koers van mijn leven op een manier die
overeenkomt met Uw plan, doel en perfecte wil. Ik
geniet van Uw vrede, voorspoed en productiviteit op
ieder gebied van mijn leven! Ik ben voorspoedig in
ieder goed werk: alles in mijn wereld conformeert
zich aan Uw wil en doel voor mij, in Jezus’ Naam.
Amen.

VERDERE STUDIE:
Jozua 1:8; Hebreeën 11:1; Johannes 1:1-3;
Kolossenzen 1:16-17

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 3:1-38 & Deuteronomium 16-17

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 1:13-23 & Psalmen 87-88
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SPREEK “RHEMA” UIT
Door het geloof zien wij in dat de
wereld tot stand gebracht is door het
Woord van God, en wel zo dat de
dingen die men ziet, niet ontstaan zijn
uit wat zichtbaar is (Hebreeën 11:3).

W

ij zagen in onze vorige Bijbelstudie,
dat door het toepassen van de juiste
geloofsprincipes, u alles in uw wereld kunt maken,
repareren, herstellen of herscheppen. Maar wat heeft
de “aion” - het systeem in de wereld ten aanzien van
socio-economische structuren, milieubeheerssystemen,
kunst en wetenschap - gedurende een bepaalde
periode in de geschiedenis van de mensheid, gemaakt
en gepland? Het Woord van God. Dit “woord” is
vertaald vanuit het Griekse woord “rhema”, dat is het
gesproken woord.
“Rhema” is een “ding”; dat betekent dat het
geestelijke tastbaarheid is. Vergeet niet dat alles wat u
ziet voortkwam uit het onzichtbare en het “rhema” van
God is een onzichtbaar “ding”. Als wij dus het “rhema”
van God voortspreken, dan zetten wij daardoor dingen
vrij. Volgens de Bijbel zijn “de dingen die men ziet,
niet ontstaan uit wat zichtbaar is” (Hebreeën 11:3).
Deze dingen zijn gemaakt door het “rhema” van God.
Halleluja!
Zo nu en dan moet u dus “rhema” vrijlaten;
woorden van de Vader. Als het het “rhema” van God
betreft, dan moet het van God afkomstig zijn, door de
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Heilige Geest Die in u leeft. Daarom is het belangrijk
dat u veel in de Geest bidt. Als u dat doet, dan zult u
merken dat u woorden voortbrengt in uw verstand,
die zijn geinspireerd door de Geest van God. Dat is
“rhema”.
Als u deze woorden vanuit uw geest laat komen
en ze uitspreekt, dan zullen die geestelijke “dingen”
worden vrijgelaten in de geestelijke atmosfeer van uw
leven. Dan zal uw “aion” onder het gezag zijn van het
“rhema” van God vanuit uw mond. Gezegend is God!
Daarom moet u in uw wereld heersen met het Woord.
Spreek het Woord van de Geest voort. Laat “rhema”
vanuit uw binnenste voortvloeien en creëer de wereld
die u verlangt. Glorie aan God!

BELIJDENIS
Mijn woorden zijn gezalfd met kracht, want ik ben
vervuld met de Heilige Geest! Het “rhema” van God
is vandaag op mijn lippen. Ik verklaar, in de Naam
van Jezus, dat ik wandel in goddelijke gezondheid,
toename, voorspoed, en dat ik met grote stappen
vooruitgang boek. Mijn leven is voor de glorie van
God. Amen.

VERDERE STUDIE:
Efeziërs 6:17-18; Lukas 4:4

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 4:1-13 & Deuteronomium 18-21

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 1:24-32 & Psalmen 89
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HIJ HELPT BIJ ONZE BEPERKINGEN
En evenzo komt ook de Geest onze
zwakheden te hulp, want wij weten
niet wat wij bidden zullen zoals het
behoort. De Geest Zelf echter pleit voor
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen
(Romeinen 8:26).

H

et eerste deel van ons themavers zegt, “En
evenzo komt ook de Geest onze zwakheden
te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen
zoals het behoort…” Wees ervan bewust dat Paulus
niet zei dat wij helemaal niet weten waarvoor wij
moeten bidden. Integendeel: hij wijst ons erop dat wij
niet weten zoals wij zouden moeten weten. Dus deze
zwakte in gebed is dat van een beperking in kennis,
maar de Heilige Geest helpt ons daarbij. Het is een
deel van Zijn bediening in onze levens die wij moeten
herkennen en waar wij gebruik van moeten maken.
Als u ooit wordt geconfronteerd met situaties
waar u niet voldoende details over weet of informatie
over heeft, dan moet u niet wanhopen. Vertrouw
op de Heilige Geest. Het Woord zegt dat de Geest
Zelf voorbede voor ons doet door onuitsprekelijke
verzuchtingen. Met andere woorden; de Heilige
Geest staat voor ons op en Hij doet voorbede voor
u. Hij neemt het heft namens u in handen, door het
uitoefenen van Zijn bediening van voorbede in – en
door - u.
Dit is erg belangrijk want de Heilige Geest bidt niet
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alleen. Hij heeft uw mondelinge vaardigheden nodig.
De Bijbel zegt bijvoorbeeld in Handelingen 13:2 dat
terwijl de apostelen aan het vasten en bidden waren,
de Heilige Geest tegen hen zei, “Zonder voor Mij
zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe
Ik hen geroepen heb.”
De instructie van de Heer dat Barnabas en Saul
(die later Paulus werd) gewijd moesten worden voor
het werk van de bediening kwam als een profetisch
woord. Het werd gesproken door een van hen die
aan het vasten en bidden was. Iemand ontving het
woord en sprak dit uit, maar er werd opgeschreven dat
de Heilige Geest dit had gezegd. Dit is de bediening
van de Heilige Geest in u. Hij zal u helpen om juist
en effectief te bidden en om Gods Woord via u uit
te spreken.

GEBED
Lieve Vader, dank U voor de bediening van voorbede
van de Heilige Geest, in en door mij heen. Ik maak
gebruik van de aanwezigheid die in mij aanwezig is
van de kennis van Uw wil, betreffende zaken die van
belang zijn. Hij helpt mij om effectief te bidden, om
Uw perfecte wil in mijn leven tot stand te brengen en
ook in alles wat ik onderneem, in Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Johannes 14:16 AMPC; Romeinen 8:26 AMPC

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 4:14-44 & Deuteronomium 22-24

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 2:1-11 & Psalmen 90
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HIJ PRAAT TEGEN UW GEEST
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik
ken ze en zij volgen Mij
(Johannes 10:27).

“I

k ben opnieuw geboren en ik spreek in
tongen. Ik bid, maar ik heb nog nooit gehoord
dat de Heilige Geest terugpraat of tegen mij praat. Is er
misschien iets mis met mij?” Sommige mensen stellen
zichzelf deze vraag steeds opnieuw.
Wanneer u het als Christen lastig vindt om de stem
van de Heilige Geest te onderscheiden, dan is dat niet
omdat Zijn stem zwak klinkt als Hij praat. Ten eerste
moet u weten dat de Heilige Geest waarschijnlijk al
die tijd gewoon tegen u heeft gepraat, maar u heeft
niet naar Hem geluisterd of u dacht dat uw eigen
verstand tegen u sprak. De Heilige Geest praat altijd
tegen ons, maar wij moeten niet naar Hem luisteren
met onze fysieke oren, maar met onze geest; vanuit
ons binnenste.
Wanneer u luistert met uw geest, dan zult u Hem
horen. En daarnaast, als u de Schriften bestudeert,
dan praat Hij ook tegen u. Hij praat tegen u door de
Schriften. Wanneer u daarom het Woord bestudeert,
dan is dat een mogelijkheid voor de Heilige Geest
om u te helpen en tegen u te praten. Accepteer dus
Zijn onderwijzingen en Zijn leiding vanuit de Bijbel.
2 Timotheüs 3:16 zegt, “Heel de Schrift is door God
ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen,
te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid.”
Soms zegt een Christen, “Ik praat met de Heer,
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maar Hij praat niet terug tegen mij.” Wat die persoon
zich moet realiseren is dat als iemand tegen Hem praat,
dat Hij dan niet meteen hoeft te reageren terwijl die
persoon nog op zijn knieën zit en aan het wachten is
op een antwoord; nee! Hij reageert misschien niet op
datzelfde moment, maar Hij wil altijd met u praten. Hij
praat iedere dag tegen u.
Als kind van God moet u nooit zeggen, “Ik weet
niet of de Heilige Geest tegen mij praat.” Zeg wat
Jezus zei: “Ik ken de Vader en Hij kent mij; ik hoor
en herken Zijn stem.” Jezus zei, “Mijn schapen horen
Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Johannes
10:27). U moet dus zeggen, “Ik ken de stem van de
Meester; ik ken de stem van de Heilige Geest en Hij
praat tegen mij.”
Als u dat zegt, dan zal uw geest zich bewust
worden van de stem van de Heilige Geest vanuit uw
binnenste, en ook van Zijn leiding en woorden in uw
leven.

GEBED
Lieve Vader, ik dank U voor de mogelijkheid om U te
horen spreken door Uw Woord en Uw Geest, en dat
ik Uw stem herken. Mijn geest is afgestemd op Uw
stem; de wegen van de Geest zijn aan mij onthuld
en ik word van binnen en door het Woord geleid,
om de wegen van het leven te kennen en deze te
bewandelen, in Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Jesaja 30:21; Handelingen 13:2; Johannes 16:7-13

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 5:1-16 & Deuteronomium 25-27

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 2:12-20 & Psalmen 91
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HET ZWAARD EN HET SCHILD
Neem bovenal het schild van het
geloof op, waarmee u alle vurige pijlen
van de boze zult kunnen uitblussen…
en het zwaard van de Geest, dat is
Gods Woord (Efeze 6:16-17).
et Woord van God is een zwaard; het is een
H
aanvalswapen voor geestelijke oorlogsvoering.
Merk op dat Paulus dus niet zei, “Neem bovenal…het

zwaard van de Geest, dat is het geschreven woord
(logos) van God.” Hij vroeg niet aan u om de duivel
aan te vallen, te bekogelen of te slaan met een fysiek
exemplaar van de Bijbel, alsof u een fysiek zwaard zou
hebben. Nee! De Griekse vertaling voor “woord” is
“rhema,” en het betekent het gesproken woord.
“Rhema” is een specifiek Woord, op een specifiek
moment, voor een specifiek doel. Het “rhema” van
God is dus het Woord van God vanuit uw hart naar uw
mond. Het is het geïnspireerde Woord dat voortkomt
uit uw mond. Tijdens de ontmoeting van de Meester
met de duivel zegt de Bijbel tegen ons, “Maar Jezus
antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens
van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord
van God” (Lukas 4:4). Het onderstreepte woord is
vertaald vanuit “rhema” (Grieks). De Heer Jezus sprak
“rhema” voort en daarmee gebruikte Hij het zwaard
van de Geest (het wapen van het gesproken woord)
en Hij versloeg er de duivel mee.
Het “rhema” woord van God is niet enkel een
woord dat u in uw hart moet bewaren. In tegendeel;
het is geïnspireerd door God en komt naar buiten via
uw mond. Het is altijd een gesproken woord, of een
woord dat gezegd wordt. Halleluja! Plaats het Woord
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altijd op uw lippen. Als het niet naar buiten komt via uw
mond, dan is het geen zwaard en is het geen wapen.
Het “rhema” woord is een wapen waarmee u ten
aanval trekt tegen de vijand. Uw geloof is een wapen,
een schild tegen de vijand en zijn aanval: “Neem
bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle
vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.”
U hoeft niet om u heen te kijken voor een schild dat
geloof wordt genoemd; geloof is in uw geest. U werd
opnieuw geboren met de mate van geloof (Romeinen
12:3) die u nodig heeft om overwinnend te leven en
glorieus te heersen in het leven. Het enige wat u moet
doen is uw geloof laten groeien door meer van Gods
Woord tot u te nemen en het versterken van uw geloof
door het te gebruiken.
Die vorm van geloof neutraliseert, blust, maakt
onschadelijk en stopt alle vurige pijlen die de vijand
op u afvuurt. Uw geloof is de overwinning over alle
omstandigheden en tegenslagen van het leven: “Want
al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit
is de overwinning die de wereld overwonnen heeft:
ons geloof” (1 Johannes 5:4). Halleluja!

GEBED
Lieve Vader, Uw Woord is in mijn hart en in mijn
mond; het overwint terwijl ik het uitspreek! Ik spreek
woorden van rechtvaardigheid, wijsheid, voorspoed,
overwinning en overvloed. Met het schild van geloof
blus ik vurige pijlen en maak ze onschadelijk; dat doe
ik ook met de leugens, trucs en listen van de duivel. Ik
wandel verder in de overwinning van de Heer. Amen.

VERDERE STUDIE:
Efeziërs 6:13-16; Hebreeën 4:12; Hebreeën 11:3

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 5:17-39 & Deuteronomium 28

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 2:21-29 & Psalmen 92-93
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HIJ HEEFT ONS NIET GEVRAAGD
TEVERGEEFS TE BIDDEN
Bid zonder ophouden
(1 Thessalonicenzen 5:17).
ebed kan erg effectief zijn, maar gebed kan
G
ook gewoon religie zijn. Er zijn mensen die
geen antwoorden verwachten als zij bidden. Voor

hen is gebed onderdeel van hun religiositeit. Maar
God heeft ons nooit verteld om voor niets te bidden.
Gebed is echte communicatie; u bent daadwerkelijk
aan het praten tegen iemand die naar u luistert, en die
gereed is om u te antwoorden.
Er is een erg bijzonder iets aan de Heer: Hij weet
wat er in uw hart is, zelfs voordat u het Hem vraagt.
Voordat u bidt, weet Hij al wat u Hem zult zeggen.
Waarom verwacht Hij dan nog dat u bidt? Dat is omdat
God werkt vanuit wettelijkheid. Ondanks dat Hij van
u houdt, werkt Hij met regels en wetten die Hij Zelf
heeft ingevoerd. De Bijbel vertelt ons dat Hij de aarde
aan de mensen gaf om op te leven en deze te leiden.
Hij heeft hun uitnodiging dus nodig om in te grijpen
in hun omstandigheden.
Als u bijvoorbeeld uw huur altijd op tijd betaalt,
dan kan de huisbaas niet zomaar uw appartement
binnengaan omdat hij de eigenaar van het huis is. Dat
zou dan onwettelijk zijn, want u bent de beheerder
van het appartement. De huisbaas mag enkel binnen
komen na uw uitnodiging. Op dezelfde manier is het
ook met God. Wij zijn de beheerders van de aarde.
Hij heeft onze uitnodiging nodig om in te grijpen in
de zaken van mensen.
Als u in de problemen komt, of als u niet weet
wat u moet doen in een bepaalde situatie, dan heeft
u wellicht Zijn hulp nodig om in te grijpen. Vraag daar
dan om, zelfs als Hij ziet wat er gebeurt. Kijk eens naar
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het voorbeeld van de wijze hoe Hij omging met de
kinderen van Israël in Ezechiël 36. Hij schetste enkele
zegeningen voor hen. Maar in het 37e Bijbelvers zei
Hij, “Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom
door het huis van Israël gevraagd worden om dit
voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen
maken als aan schapen” (Ezechiël 36:37). Dat is de
manier waarop God te werk gaat in Zijn wettigheid.
Door gebed brengt u dus uw gedachten,
gevoelens, emoties en voorbeden over naar God,
terwijl Hij reageert met antwoorden. Terwijl u bidt,
vooral in tongentaal, dan zal de Heilige Geest woorden
in uw mond plaatsen; dat zijn geheiligde woorden die
u kunt uitspreken naar God, om veranderingen in uw
wereld voort te brengen.
Gebed heeft een belangrijke plaats in het leven
van een Christen. Te midden van glorieuze voordelen
en zegeningen, zal gebed Gods bescherming over u
zeker stellen. Uw onzekerheid verdwijnt en u ontvangt
moed om alles aan te pakken wat er in uw leven tegen
u ingaat. Bid dus zonder ophouden, zoals u wordt
aangespoord om dat te doen in ons themavers.

GEBED
Lieve Vader, dank U voor het altijd verheugd zijn om
mijn gebeden te horen en te beantwoorden. Zelfs nu
bid ik dat rechtvaardigheid wordt uitgestort over de
naties, zodat overal verlossing wordt voortgebracht.
Dank U voor Uw Geest van genade, Die werkt op de
harten van mensen, om meer dan ooit ontvankelijk
te zijn voor het Evangelie, in Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Lukas 18:1; Efeziërs 6:18

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 6:1-16 & Deuteronomium 29-30

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 3:1-12 & Psalmen 94
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SLEUTELS VOOR EFFECTIEVE
GEBEDEN
zaterdag

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het
bidden was, dat een van Zijn discipelen
tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere,
leer ons bidden… (Lukas 11:1).

A

ls u de levens van de vroegere profeten en
apostelen bestudeert, zelfs dat van de Heer
Jezus Christus, dan zult u zien dat zij zeer effectief
waren in hun gebedsleven. In ons openingsvers
vroegen de discipelen aan Hem om hen te onderwijzen
hoe ze moesten bidden, want zij zagen hoe effectief
Zijn gebeden waren. Het is dus niet voldoende om
te bidden; het gaat om een effectief, krachtig gebed
van een rechtvaardig mens dat resultaten voortbrengt.
Er zijn Bijbelse regels en richtlijnen voor effectieve
gebeden. Er zijn sommige dingen waar u continue voor
moet bidden, waar u continue voorbede voor moet
doen. Maar er zijn ook dingen waar u slechts een keer
voor hoeft te bidden, want als u er voor blijft bidden,
dan raakt u in ongeloof, in plaats van uw geloof toe
te passen.
Er zijn echter ook dingen waar u helemaal niet voor
hoeft te bidden. Want het maakt niet uit hoe lang u
voor die dingen bidt; God zal er niet op reageren want
uw verzoek is geestelijk onwettig. Er zijn verschillende
vormen van gebed en verschillende regels die hiervoor
gelden. Als u onze boeken “Bidden Op De Juiste
Manier” en “Hoe U Effectief Kunt Bidden” aanschaft,
dan kunt u er meer over leren. U bidt niet zomaar; u
moet bidden overeenkomstig de regels, en de regels
volgen de verschillende vormen van noodzaak.
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Iets belangrijks dat u natuurlijk altijd nodig heeft
van God tijdens gebed is richting. Het is niet zo dat u
Hem altijd zult vragen hoe u moet bidden voor een
bepaalde situatie. Maar zelfs als u het Hem niet vraagt,
dan zal Hij u de richting geven door de Heilige Geest.
Want dat is een van de dingen die de Heilige Geest
in uw leven kwam doen. Dit is een van de redenen
waarom u vaak in tongentaal moet bidden.
De Heilige Geest en het Woord zijn de sleutels
voor effectieve gebeden. Hij zal het Woord van God
in uw bewustzijn brengen, terwijl u aan het bidden
bent. Denk aan wat Jezus zei, dat Hij u zal leiden in
de volle waarheid. Hij zal u alle dingen leren (Johannes
14:26). Hij zal u laten zien wat u in iedere situatie moet
doen. Jezus zei, “Wie Mij volgt, zal beslist niet in de
duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven
hebben” (Johannes 8:12). Hoe volgt u Hem? Dat doet
u door het Woord en de leiding van de Heilige Geest.
De Heilige Geest leeft vandaag in u, maar dan geeft
Hij u de Schriften, Gods Woord, om u te leiden in alle
dingen, inclusief hoe u effectief moet bidden.

GEBED
Dank U, lieve Vader, voor het kostbare geschenk
van de Heilige Geest. U heeft Hem gestuurd om mij
richting en leiding te geven, in de volledige waarheid,
inclusief effectief zijn in gebed. Hij leidt mij vandaag
om Uw wil te weten en te bidden en om enorme
kracht beschikbaar te maken, om mijn wereld te
veranderen, in Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
1 Johannes 5:15-16; Jacobus 5:16 AMPC

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 6:17-49 & Deuteronomium 31-32

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 3:13-19 & Psalmen 95-96
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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DRAGERS VAN HET KONINKRIJK EN
DE HEERLIJKHEID
zondag

Wij riepen u ertoe op om waardig te
wandelen voor God, Die u roept tot Zijn
Koninkrijk en heerlijkheid
(1 Thessalonicenzen 2:12).

U

it de onderwijzingen van Jezus komt naar
voren dat het Koninkrijk van God al is
gekomen. In feite zegt de Bijbel dat het Koninkrijk in
ons hart is en laat ons weten dat het een geestelijk
koninkrijk is: “Het Koninkrijk van God komt niet op
waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie
hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God
is binnen in u” (Lukas 17:20-21). We zijn dus niet
“op weg” naar het Koninkrijk: nee! We dragen het
Koninkrijk in ons. We zijn niet slechts in het Koninkrijk,
we zijn ook dragers van het Koninkrijk.
Welnu, in dat Koninkrijk is heerlijkheid. Die
twee zijn niet gescheiden. De Bijbel spreekt over
de heerlijkheid van het Koninkrijk. We hebben de
roeping tot het Koninkrijk beantwoord en we hebben
ook de roeping tot de heerlijkheid beantwoord:
“Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie
om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te
verkrijgen” (2 Thessalonicenzen 2:14). We hebben
heerlijkheid verkregen. Halleluja!
Geen wonder dat Jezus in Johannes 17:22 in Zijn
gebed tot de Vader zei: “En Ik heb hun de heerlijkheid
gegeven die U mij gegeven hebt, opdat zij één zijn,
zoals Wij Eén zijn.” Paulus zei in Romeinen 8:30 dat
we verheerlijkt zijn. Deze heerlijkheid is eeuwig en het
is onafscheidelijk verbonden met onze geest: “De God
nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn
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eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus…” (1 Petrus
5:10). Gezegend zij God!
De Bijbel beschrijft deze heerlijkheid als
hoogwaardige heerlijkheid (2 Petrus 1:17). 2 Korinthe
3:10 noemt het “allesovertreffende heerlijkheid”.
Dit is de heerlijkheid van het Koninkrijk, waartoe wij
behoren en welke wij dragen. 2 Petrus 1:3 zegt dat
we geroepen zijn tot eer en heerlijkheid.
1 Petrus 2:9 (AMPC) gaat nog een stap verder
en zegt: “…Opdat u de deugden zou verkondigen
van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft
tot Zijn wonderbaar licht.” De reden dat we Zijn
heerlijkheid kunnen laten zien – Zijn deugden en
perfectie tentoonspreiden – is omdat we dragers zijn
van hetzelfde. Halleluja! Geef dus uitdrukking aan Zijn
heerlijkheid in uw wereld en beïnvloed anderen met
het leven van het Koninkrijk.

BELIJDENIS
Ik ben een drager van de kracht, heerlijkheid en
heerschappij van het Koninkrijk van God. Het
Koninkrijk breidt in - en door - mij uit; mijn wereld
en omgeving worden beïnvloed door de heerlijkheid
van God. Ik wandel in het bewustzijn en de realiteit
van mijn huidige plek in Christus en ik manifesteer
Zijn rechtvaardigheid tot de heerlijkheid van Zijn
Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Romeinen 8:30; Hebreeën 2:10; 1 Tessalonicenzen 2:12
ESV

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 7:1-35 & Deuteronomium 33-34

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 3:20-25 & Psalmen 97
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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DE RUST IN CHRISTUS
Er blijft dus nog een sabbatsrust over
voor het volk van God, want wie Zijn
rust binnengegaan is, die heeft zelf ook
van zijn werken gerust, zoals God van de
Zijne (Hebreeën 4:9-10).

M

erk het onderstreepte gedeelte hierboven
op: “Want wie Zijn rust binnengegaan is…”
Die rust is de rust in Christus; het is zoveel meer dan de
rust voor het fysieke lichaam. Het is rust voor uw ziel,
waar u niet hoeft te worstelen of zwoegen voor wat
dan ook. 2 Petrus 1:3 zegt: “Immers, Zijn goddelijke
kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven
en de godsvrucht behoort…”
Alles wat nodig is voor uw succes, voorspoed,
overwinning, gezondheid en grootsheid is al voor u
beschikbaar gemaakt in Christus. Dus waarom zou u
zich zorgen maken? U hoeft niet meer te worstelen in
het leven. Geniet van Gods rust. Halleluja! Jezus zei:
“Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven,
over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over
uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is
het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam
meer dan de kleding?” (Mattheüs 6:25).
Paulus, schrijvend via de Geest aan de kerk, zei
in Filippenzen 4:6: “Wees in geen ding bezorgd,
maar laat uw verlangens in alles, door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”
Er zijn velen die zich deze waarheid niet hebben
gerealiseerd en daarom niet van een leven van
absolute rust en zegeningen genieten. Op hun werk, in
hun bedrijf, bij projecten en zelfs bij hun evangelische
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verantwoordelijkheden; ze werken en zwoegen zo
hard met weinig of geen resultaten.
Als dit u beschrijft, dan is hetgeen u nodig heeft
een vernieuwing van uw denken. Ons zwoegen maakt
God niet blij. Dat is waarom de Heilige Geest werd
gezonden om ons te helpen. In Johannes 14:16 (AMP)
zei Jezus: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u
een andere Helper (Trooster, Advocaat, Bemiddelaar,
Raadgever, Versterker, Ondersteuner) geven, opdat
Hij bij u blijft tot in eeuwigheid…” Hij is hier en nu
als uw Helper.
U bent niet alleen. Christus is in u en met u; werk
en wandel niet alleen. Leef in Zijn rust. De Bijbel zegt
dat we met Hem in de hemelse gewesten gezet zijn:
“…En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in
de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus…” (Efeze
2:6). Dat is geen positie van ontbering, worsteling of
onrust; het is een positie van rust, heerschappij, kracht
en autoriteit. De Bijbel zegt dat alle werken sinds de
grondlegging van de wereld al zijn voltooid (Hebreeën
4:3). Nu zegt Hij: “Geniet van alle dingen.” Leef in Zijn
rust, want alle dingen zijn van u.

BELIJDENIS
Het is onderdeel van mijn erfenis als het zaad van
Abraham om zonder worsteling uitmuntend te leven
en vooruitgang te boeken in het leven, van glorie naar
glorie. Ik leef voortdurend in de rust van God. Nu en
voor altijd wandel ik in Zijn glorie en manifesteer ik
Zijn liefde, genade en rechtvaardigheid. Halleluja!

VERDERE STUDIE:
Matteüs 11:28-30; 1 Petrus 5:7; Matteüs 6:25-34 MSG

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 7:36-50 & Jozua 1-2

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 3:26-31 & Psalmen 98-100
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HET WAS VOOR UW BESTWIL
En Hij is het hoofd van het lichaam,
namelijk van de gemeente, Hij, Die het
begin is, de Eerstgeborene uit de doden,
opdat Hij in allen de Eerste zou zijn
(Kolossenzen 1:18).

D

e uitdrukking “de Eerstgeborene uit de
doden” betekent niet de eerste die uit de
dood opstaat. Voorafgaand aan de plaatsvervangende
dood van Jezus waren er mensen die uit de dood
waren opgewekt, maar wat de apostel Paulus hier door
de Geest communiceert is anders. Toen Jezus stierf,
stierf Hij in de geest, daarom was Hij de eerste die uit
de geestelijke dood opstond.
Geestelijke dood is scheiding van God. Toen
Jezus aan het kruis hing, onderging Hij de pijn van
het gescheiden zijn van de Vader. De Bijbel zegt
dat Hij met luide stem riep: “...ELOÏ, ELOÏ, LAMA
SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God,
waarom hebt U Mij verlaten?” (Markus 15:34). Dit was
een gevolg van het feit dat Hij voor ons tot zonde werd
gemaakt. Zijn scheiding van de Vader was voor ons.
De Bijbel zegt: “Want Hem Die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”
(2 Korinthe 5:21).
Het had onwettig moeten zijn voor Jezus om in de
hel te zijn, omdat Hij zonder zonde was. Maar Hij ging
in onze plaats naar de hel. Kolossenzen 2:15 legt vast
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hoe Hij met Satan die vreselijke strijd in de hel aanging,
en hem en alle metgezellen van de duisternis versloeg:
“Hij heeft de overheden en de machten ontwapend,
die openlijk te schande gemaakt en daardoor over
hen getriomfeerd.”
Niemand kwam ooit uit de geestelijke dood of
uit Satans slavernij, maar Jezus wel. Hij betaalde de
volledige straf voor ieder mens. Overeenkomstig,
omdat het leven van een rechtvaardig man werd
gegeven voor zondaars, werd het wettig en mogelijk
voor zondaars om Zijn rechtvaardigheid te ontvangen.
Hij nam onze plaats van de zonde in, zodat wij Zijn
rechtvaardigheid zouden verkrijgen. Nu zijn wij net zo
rechtvaardig als Jezus!
Hij heeft van u de uitdrukking van Zijn
rechtvaardigheid gemaakt, omdat Hij geestelijk voor u
stierf, en toen Hij uit de dood kwam, was u in Hem. Nu
regeert en heerst u met Hem in de hemelse gewesten
- in het koninkrijk van het leven. Gezegend zij God!

BELIJDENIS
Gezegende Vader, ik dank U voor het offer van Jezus
namens mij, waardoor ik rechtvaardig ben gemaakt.
Ik wandel in - en manifesteer - Uw rechtvaardigheid;
regerend en heersend met Christus, vanuit de
hemelse gewesten, in Jezus’ Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Romeinen 5:17; 1 Corintiërs 1:30; 2 Corintiërs 5:21 AMPC

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 8:1-21 & Jozua 3-4

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 4:1-10 & Psalmen 101
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PUTTEND UIT DE BRONNEN VAN
VERLOSSING
woensdag

U zult met vreugde water scheppen uit
de bronnen van het heil (Jesaja 12:3).

I

k heb jaren geleden, toen ik nog studeerde,
besloten om altijd gelukkig te zijn. Ik ontdekte
al vroeg in het Woord dat niemand was gezonden om
mij gelukkig te maken; omdat Jezus al alles volbracht
had wat nodig was om mij een onuitspreekbare en
glorieuze vreugde te schenken. Ik heb vreugde in mijn
geest. Wees dus altijd enthousiast over de dingen van
God. Wacht niet tot iemand u gelukkig maakt.
Nadat u redding hebt ontvangen, komt vreugde
van binnenuit – vanuit uw geest. De Bijbel zegt: “U
zult met vreugde water scheppen uit de bronnen
van het heil” (Jesaja 12:3). Gelukkig zijn is een
gemoedstoestand en het is één van de vruchten van
vreugde. Daarnaast heeft u nog andere vruchten van
vreugde: lachen, schreeuwen, zingen en dansen. En
wist u dat geven één van de vruchten van vreugde is?
Als u vol vreugde bent, dan geeft u.
Is het u ooit opgevallen dat wanneer iemand u
om iets vraagt op het moment dat u vol vreugde bent,
dat het antwoord dan bijna altijd een “ja” is. U bent
nauwelijks in staat om hen af te wijzen of om iets af te
wijzen dat u aangeboden of voorgesteld krijgt; u kunt
geen “nee” tegen hen zeggen.
Op dezelfde manier, als wij vol vreugde zijn in
de aanwezigheid van de Heer, dan hoeft u niets te
vragen. Het enige dat telt, is dat er een verlangen is
72

dutch

in uw hart. Als u vreugde uitdrukt, dan worden die
verlangens vervuld. De Bijbel zegt: “Schep vreugde in
de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt”
(Psalm 37:4). Het is een van die dingen die lofprijzing
en aanbidding voor u laten gebeuren.
Probeer daarom vroeg aanwezig te zijn, als u
naar de kerk gaat. Mis in de kerk het lofprijzingsen aanbiddingsgedeelte van de dienst niet; die
zijn erg belangrijk. U zult merken dat uw lijst met
gebedsverzoeken zal afnemen; u hoeft dan helemaal
niet meer voor zoveel dingen te bidden. Als u zichzelf
verheugt in de Heer, dan zal Hij u de verlangens en
geheime smeekbeden van uw hart geven.

BELIJDENIS
Ik ben altijd opgewekt en uitbundig met lofprijzing,
wetende dat terwijl ik mij verheug in de Heer, Hij
voor mij alle verlangens en geheime smeekbeden
van mijn hart vervult. Mijn leven is een bundel
van vreugde en geluk. De vreugde van de Heer in
mijn hart is mijn kracht, en met vreugde haal ik
uitmuntendheid, overwinningen, voorspoed, vrede,
succes, gezondheid en andere prachtige zegeningen
uit de diepe schuilhoeken van mijn geest, in Jezus’
Naam. Amen.

VERDERE STUDIE:
Handelingen 16:25-26; 2 Kronieken 20:22; 1 Petrus 1:8

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 8:22-39 & Jozua 5-6

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 4:11-25 & Psalmen 102
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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GEMAAKT ZONDER DEFECT
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen
in Christus Jezus om goede werken te
doen, die God van tevoren bereid heeft,
opdat wij daarin zouden wandelen
(Efeze 2:10).

D

e Engelse Amplified versie van ons themavers
laat ons iets buitengewoons zien. Er staat:
“Want wij zijn Gods [eigen] handwerk (Zijn
vakmanschap), herschapen in Christus Jezus,
[opnieuw geboren] opdat we die goede werken
mogen doen die God heeft voorbestemd (van tevoren
gepland) voor ons [paden nemend die Hij van te voren
heeft voorbereid], dat we erin zouden wandelen [het
goede leven leiden dat Hij van tevoren heeft geregeld
en voor ons klaargemaakt om te leven].”
U bent de belichaming van Gods uitstekende
vakmanschap of handwerk. Het is alsof u een mobiel
apparaat hebt dat geproduceerd is door bijvoorbeeld
Samsung. De fabrikant zal een merkteken erop zetten,
dat laat zien dat de telefoon het vakmanschap van
Samsung is. Op dezelfde manier heeft God Zijn
merkteken op u geplaatst. En vergeet niet, alles wat
God maakt en doet, is voortreffelijk en is voor altijd.
Als dat waar is, dan verwacht God in Gods
gedachten niet dat u bezwijkt voor ziektes, kwalen of
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de elementen van deze wereld, omdat Hij u superieur
aan hen heeft gemaakt. Hij heeft u sterker gemaakt
dan de zwakheden en de verderfelijke en negatieve
invloeden in deze huidige wereld van duisternis. Niets
in deze wereld kan u pijn doen of hinderen.
Dat is waarom één van de tekenen van de
gelovige, zoals opgesomd door Jezus in Markus 16:1718, is: “...En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal
het hen beslist niet schaden.” Dit is hoe Hij wil dat u
denkt. U bent niet zoals iedereen. U bent een superieur
wezen; U bent in Gods klasse, geschapen zonder enig
gebrek. U bent gemaakt om perfect en uitstekend te
functioneren in het leven. Glorie aan God!

BELIJDENIS
Ik ben gevormd voor goede werken en om het goede
leven te leiden dat God voor mij heeft geregeld.
Mijn leven is voor de glorie van God; Ik wandel in
uitmuntendheid; gemarkeerd voor succes. Ik heb
niet alleen de natuur van mijn hemelse Vader in mij,
ik heb ook Zijn merkteken op mij. Glorie aan God!

VERDERE STUDIE:
Efeziërs 2:10 NLT; Jacobus 1:18

1 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Lukas 8:40-56 & Jozua 7-9

2 JARIG BIJBEL LEESPLAN:
Romeinen 5:1-11 & Psalmen 103
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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REDDINGSGEBED

W

ij vertrouwen erop dat u gezegend bent door dit
dagboek.We nodigen u uit om Jezus Christus
de Heer van uw leven te maken door het volgende
gebed uit te spreken:

“Oh Heere God, ik geloof met heel mijn hart in Jezus
Christus, de Zoon van de levende God. Ik geloof
dat Hij voor mij stierf en dat God Hem uit de dood
opwekte. Ik geloof dat Hij vandaag de dag leeft.
Ik belijd met mijn mond dat Jezus Christus vanaf
vandaag de Heer van mijn leven is. Door Hem en
in Zijn Naam heb ik eeuwig leven; ik ben opnieuw
geboren. Dank U Heer dat U mijn ziel heeft gered!
Ik ben nu een kind van God. Halleluja!“
Gefeliciteerd! U bent nu een kind van God geworden.
Neem voor meer informatie inzake hoe u kunt groeien
als Christen, contact met ons op via de contactgegevens
voorin dit dagboek of hieronder:

united kingdom:

south africa:		

+44 (0)1708 556 604
+44 (0)8001310604

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

+234 1 8888186

+1(800) 620-8522

canada:
+1 416-667-9191

dutch

OVER DE AUTEUR

P

astor Chris Oyakhilome, de President van Believers’
LoveWorld Inc., een dynamische, veelzijdige,
wereldwijde bediening, is de auteur van Rapsodie
van Realiteiten, ’s werelds nummer één dagboek, en
meer dan 30 andere boeken. Hij is een toegewijde
dienaar van Gods Woord wiens boodschap al aan
vele harten de realiteit van het goddelijk leven bracht.
Miljoenen zijn aangeraakt door zijn
televisieuitzending “Atmosphere For Miracles,” die
Gods hemelse aanwezigheid in de huiskamers
brengt. De omvang van zijn televisiebediening
reikt over de hele wereld met LoveWorld satelliet
televisienetwerken die kwalitatieve Christelijke
programmering bieden aan een wereldwijd publiek.
Op de wereldberoemde Healing School manifesteert
hij de genezingswerken van Jezus Christus, en
heeft hij velen geholpen om genezing te ontvangen
door het uitoefenen van de gaven van de Geest.
Pastor Chris heeft een passie voor het bereiken van
de mensen op aarde met Gods aanwezigheid—
een goddelijke opdracht die hij al 30 jaar vervult
door verschillende evangelisatiecampagnes,
conferenties en andere manieren, die miljoenen
hebben geholpen om een overwinnend en
doelgericht leven te ervaren, in Gods Woord.
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