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De Heer is mijn herder, De HEERE is mijn Herder
het ontbreekt mij aan niets. mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij laat mij rusten in groene weiden Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
en voert mij naar vredig water, Hij verkwikt mijn ziel,
hij geeft mij nieuwe kracht Hij leidt mij in het spoor
en leidt mij langs veilige paden van de gerechtigheid,
tot eer van zijn naam. omwille van Zijn Naam.
Al gaat mijn weg Al ging ik ook door een dal
door een donker dal, vol schaduw van de dood,
ik vrees geen gevaar, ik zou geen kwaad vrezen,
want u bent bij mij, want U bent bij mij;
uw stok en uw staf, Uw stok en Uw staf,
zij geven mij moed. die vertroosten mij.
U nodigt mij aan tafel U maakt voor mij de tafel gereed
Voor het oog van mijn vijand, voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie, U zalft mijn hoofd met olie,
Mijn beker vloeit over. mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij Ja, goedheid en goedertierenheid
alle dagen van mijn leven, zullen mij volgen
ik keer terug in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven.
tot in lengte van dagen. Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
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Waarom Psalm 23?
Woorden maken verschil! Denk maar eens aan de bevestiging:
‘Ik houd van jou’. Of aan het verlammende effect dat woorden als:
‘Jij bent dom’ op je kunnen hebben.
Als we nadenken over de impact van woorden, verwondert het
je dan dat de woorden van Psalm 23 je zo veel kunnen doen?
Hoe komt het dat deze korte, eenvoudige, hoopgevende tekst
op zo’n unieke manier zijn kracht heeft behouden, zelfs 3000
jaar nadat hij voor het eerst is opgeschreven? Hoeveel andere
woorden kun je bedenken met een vergelijkbare levensduur?
Hoe komt het dat deze woorden zo moeiteloos de generaties en
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culturen overstijgen? Hoe komt het dat ze tijdens crisissituaties
zo vaak tot het middelpunt zijn gemaakt, op persoonlijk, gemeenschappelijk en zelfs landelijk niveau?
Er zijn geen simpele antwoorden op deze vragen. Dit zijn dingen
die we met onze intuïtie vaak beter kunnen vatten dan met mooie
redeneringen. Maar dit is in elk geval zeker: Psalm 23 herinnert ons
eraan dat elk leven zijn onzekerheden, kenteringen en angsten kent.
Er zijn tijden waarin onze hulpbronnen, onze wijsheid en onze kracht
simpelweg tekortschieten. Dan hoeven wij toch niet te wanhopen,
maar mogen we doorgaan in de zekerheid dat wij niet alleen zijn
op deze planeet. God heeft beloofd mét ons te zijn. Hij kent ons
niet alleen, maar Hij geeft echt om ons en wil ons leiden.
Er is een weg die ons dwars door moeilijkheden heenvoert, de
dieptepunten voorbij. Omdat dit zo is, mogen we af en toe stilstaan
en ons het grotere geheel in herinnering brengen waardoor we
ingrijpende situaties met zekerheid, moed, vertrouwen en hoop
6

tegemoet kunnen zien.
We gaan op reis langs de oude vertrouwde woorden van de psalm
– woorden die van toepassing zijn in onze moeilijkste tijden en
die ons blijven verrijken naarmate we ons er meer in verdiepen.
Hopelijk vind je onderweg waarheid, troost en hoop.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

Welkom

door presentator dr. Ken Curtis
Een probleem waar ik tegenaan
liep toen ik de dvd-serie en deze
studiegids voorbereidde, was de
vraag tot wie ik me moest richten.
Er zijn veel verschillende soorten
van crises, tegenslagen en ziekten
waar mensen mee te maken
krijgen in hun leven.
Ik kreeg te maken met kanker en dat roept uiteenlopende reacties
op. Sommige patiënten hebben in de allereerste plaats behoefte
aan directe verlichting van lichamelijk ongemak en pijn. Bij anderen
brengt de schokkende ontdekking dat ze kanker hebben lang
begraven emotionele beschadigingen naar boven. Weer anderen
voelen het gewicht van de dagelijkse verantwoordelijkheden extra op
zich drukken terwijl ze zich afvragen wie hun taken kan overnemen
als ze er zelf niet meer toe in staat zijn. Bij velen zijn financiële
zaken een onvermijdelijke bron van zorg. Anderen komen in een
geestelijke crisis terecht; ze vragen zich af of hun geloof hen zal
kunnen dragen. Er zijn ook mensen die zich afvragen of de Heer
zich wel zal laten vinden, omdat ze eerder nooit veel aan het
geloof gedaan hebben.
Bij de voorbereidingen moest ik ook in gedachten houden dat
ziekte en andere ingrijpende gebeurtenissen vaak niet alleen
het individu treffen. Hele gezinnen worden erdoor getroffen.
De gehele directe kring van familieleden en geliefden moet leren
omgaan met de ziekte of gebeurtenis. Dit boekje wordt dan ook
zeker zo vaak door familie en vrienden gebruikt als door degene
die zelf een crisis doormaakt.
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Daardoor heb ik flink geworsteld met de vraag of ik deze gids op
het individu moest richten en vooral persoonlijke bezinningsvragen
moest stellen, of op kleine studiegroepen die meer baat hebben
bij discussievragen. Uiteindelijk besloot ik om me niet op één
specifieke nood of zorg te richten. Psalm 23 heeft een universele
aantrekkingskracht en speelt zó in op zaken van ons hart en
onze gedachten dat iedereen er hoop uit kan putten, ongeacht
zijn of haar specifieke situatie. Dus ik ga heel simpel wat vensters
en luiken opendoen om samen een kijkje te nemen in de psalm.
Mijn verlangen is dat de overdenkingen en vragen die in deze
sessies naar voren komen van waarde zullen zijn voor zowel
groepsgesprekken als persoonlijke bezinning. Ik raad elke deelnemer aan een eigen dagboek of schrift bij te houden met
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aantekeningen naar aanleiding van de vragen. Voel je vrij om je
eigen keuzes te maken en accenten te leggen in het gebruik
van dit materiaal. Mijn enige aanbeveling is: neem er de tijd voor.
Doe niet meer dan één sessie per dag zodat de inhoud goed tot
je doordringt. Om de beginselen uit deze psalm echt in de praktijk
te gaan toepassen, is het misschien nog verstandiger om één
sessie per week te volgen.
Ten slotte: dit project draait vooral om de rijkdom van een schitterende psalm. Terwijl je door deze studiegids heen werkt, kun je
helemaal in de tekst worden opgenomen en die volledig in je
opnemen. Laat het een deel worden van je bewustzijn en jouw
kijk op het leven. Je zult zeer waarschijnlijk op een nieuwe manier
naar de omstandigheden gaan kijken, waardoor deze studietijd
van grote persoonlijke waarde zal kunnen zijn.
Dr. Ken Curtis was pastor, filmmaker en historicus. Hij was
8

de oprichter en directeur van Gateway Films/Vision Video
en het Christian History Institute. Hij heeft onder meer de film
‘Het Kruis in de Asfaltjungle’ over het leven van Nicky Cruz
geproduceerd.
Op 2 januari 2011 is hij op 71-jarige leeftijd overleden aan de
gevolgen van longkanker.
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Praktische suggesties
voor het omgaan met ingrijpende
gebeurtenissen
Houd een dagboek bij
Toen er bij mij voor het eerst kanker werd ontdekt, gaf een goede
vriend mij deze raad: schrijf alles nauwkeurig op! Ik besefte toen
nog niet hoe wijs dit advies was. Maar ik ben het persoonlijke
verslag van mijn reis door de verwarrende wereld van de kanker
enorm gaan waarderen. Het bijhouden van een logboek met alle
gebeurtenissen en mijn reacties daarop is van onschatbare waarde
gebleken. Kanker kan verwoestend zijn. Er is geen manier om de
klap te verzachten. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het verlies
van een geliefde, bij een scheiding, bij het verlies van een bedrijf
of een baan, bij een chronische ziekte of handicap en andere
ingrijpende gebeurtenissen. Het zijn als het ware ongewenste
indringers die in aanzienlijke mate de rest van je leven kunnen
bepalen. Dingen worden anders. Je wordt zelf anders, hoe dan
ook. Je hebt geen keus. Maar tot op zekere hoogte kunnen
we wel kiezen hoe wij veranderen, hoe we reageren op de
veranderingen waarover we geen controle hebben en hoe we
grip krijgen op de veranderingen die wel beïnvloedbaar zijn.
Het kan heel belangrijk voor je zijn om terug te kunnen grijpen
op je aantekeningen of je eigen ervaringen in kaart te brengen.
Je zult nieuwe kracht ontvangen als je ziet hoe je intimiderende
wendingen en angstige momenten hebt overleefd. Het zal je
kracht geven voor de toekomst.
Trouwens, als David al die jaren geleden geen dagboek had
bijgehouden, zouden al die psalmen die hij geschreven en
verzameld heeft, en die zoveel mensen zoveel troost hebben
gebracht, verloren zijn gegaan. Je woorden hoeven niet zo
dichterlijk te zijn als die van David maar ze zullen zeker effect
hebben. Wie weet hoeveel mensen er gezegend zullen
worden door de gedachten die jij noteert?
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Wat de praktijk betreft: een dagboek kan op veel verschillende
manieren worden bijgehouden. Als het traditionele potlood en
papier je niet aanspreken, probeer dan een logboek op de
computer bij te houden, op een geluidsdrager of op een videocamera. Het zijn allemaal middelen om je gedachten en gevoelens
te registreren. Maak een bewuste keuze of je je dagboek wilt
delen met anderen, bijvoorbeeld je partner, een hulpverlener of
op internet, of dat je het gewoon voor jezelf houdt.
Accepteer en waardeer de steun van anderen
Er zullen familieleden en vrienden zijn die je graag willen helpen.
Hun liefde en ondersteuning zullen een belangrijke bron van kracht
zijn, ook al word je misschien in eerste instantie belemmerd door
twijfel en schaamte. Een vriendin gaf mij een waarschuwing die ik
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hard nodig had toen zij over mijn diagnose hoorde. Deze vrouw
wist van mijn drukke bestaan en dat ik opgeslokt werd door mijn
werk. Ze was bot: ‘Je staat nu op een punt in je leven waar je
wat veranderingen moet aanbrengen. Je moet veel meer aandacht aan jezelf gaan besteden en je concentreren op je herstel.’
Dit advies hielp mij om mezelf toe te staan de aandacht te richten
op het omgaan met de ziekte en anderen toe te staan een deel
van mijn verantwoordelijkheden op het werk en thuis over te n
emen. Ik ben de tijd en energie die zij me hebben geschonken
gaan zien als een tastbare uitdrukking van hun zorg en liefde,
een zegen van ongekende waarde.
Versterk je gebedsleven
Dit is bij het uitstek het moment om meer tijd in gebed te gaan
doorbrengen. Het gebed op pagina 22 dat gebaseerd is op
Psalm 23, is een prima startpunt. Veel mensen gebruiken ook het
bekende ‘Onzevader’. Gebruik deze gebeden als vertrekpunt
10

om je vervolgens in je eigen woorden uit te strekken naar God.
Je zult ontdekken dat bij elke nieuwe uitdaging de kracht en troost
toegenomen zijn.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

Wees goed voor jezelf
Mijn diagnose gaf mij het verlangen om zo goed mogelijk voor
mezelf te zorgen. Het was niet gemakkelijk om gewoonten die
ik in mijn hele leven had opgebouwd te veranderen. Maar de
resultaten zijn zeer positief. Ik merk dat ik de meeste dagen nu
met extra energie en kracht tegemoet kan zien. Voor zover je
het nog niet gedaan hebt, raad ik je aan zoveel mogelijk te
weten te komen over gezonde voeding en lichamelijke oefening
in jouw specifieke toestand. Zet dan je kennis om in actie.
Je lichaam zal je bedanken door meer energie te leveren en
je zult de voordelen genieten van een sterker immuunsysteem
en een positievere geest.
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Suggesties

voor gebruik van het studiemateriaal
Individueel
Je kunt de studies en de dvd voor jezelf doornemen, bekijken en
overdenken. Of samen met je partner, een familielid of vriend(in).
Misschien ben je niet zo bekend met de Bijbel, of bezoek je geen
kerk, en heb je wel vragen. Je kunt altijd contact zoeken met
een kerk, telefonisch of via e-mail, of een bijeenkomst bezoeken.
Je kunt ook contact opnemen met één van de uitgevers van dit
materiaal om je te helpen zoeken naar een kerk bij je in de buurt.
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Het ‘Leesrooster voor de week’ is bedoeld voor dagelijks en
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persoonlijk bijbellezen. De bijbelteksten passen bij het thema van
die week.
In een groep
Het studiemateriaal en de dvd zijn heel geschikt om te gebruiken
in een gespreksgroep voor 13 bijeenkomsten. Dat kan een bijbelkring in de kerk zijn, een gespreksgroep binnen het pastoraat, of
groepje vrienden en familieleden.
Een mogelijke invulling van de bijeenkomst:
•

Een bijeenkomst kun je beginnen met gebed,
een lied en een welkom.

•

08 min.

Daarna lees je de inleiding en kun je met elkaar
praten over de openingsvragen.

15 min.

•

Bekijk het filmfragment van de dvd.

08 min.

•

Bespreek de bijbehorende vragen.

20 min.

•

Bekijk het onderdeel ‘Om over na te denken en
te doen’ en spreek af wat daarvan eventueel

•

gezamenlijk gedaan wordt.

04 min.

Afsluiting met gebed of een lied.

05 min.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

Een kennismaking
met David en Psalm 23

Psalm 23 is al duizenden jaren een ‘bestseller’. Welke moderne
muzikant durft te hopen dat zijn faam een eeuw zal duren,
laat staan enkele millennia? Hoe komt het dat deze kunstuiting zo
toegankelijk en universeel is? Misschien is de verbeeldingskracht
van Psalm 23 zo sterk omdat de tekst zo gewoon is. Er is niets
dramatisch aan. Het sluit simpelweg aan bij het gewone leven.
Door gewone taal en de gewone beelden van een herder en
schapen te gebruiken, plant David een nieuw bewustzijn in onze ziel.
Laten we samen op weg gaan om de diepte van deze
opmerkelijke tekst te ontdekken.
•

Begin deze sessie met het lezen van Psalm 23.
De tekst staat voor in deze studiegids.

•

Welke herinneringen roept Psalm 23 bij je op?
Hoe sluit de psalm aan bij situaties uit je herinnering?

•

Welke beelden uit deze psalm betekenen het meest voor je?
Waarom?

•

Beschrijf wat je weet van de psalmist David. Denk hierbij
aan zijn ervaringen, zijn persoonlijkheid en zijn geloof.

Bekijk de Introductie van Psalm 23
•

Kun je je identificeren met de ervaringen die Ken verwoordt?

•

Wat was je grootste worsteling in de afgelopen zes maanden?

•

Zijn er dingen in Psalm 23 die je al in een nieuw licht begint
te zien? Welke verzen zijn voor jou het kostbaarst?
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Om over na te denken en te doen
Lees Psalm 23 deze week iedere dag. Laat de woorden en beelden
tot je spreken en op je ervaringen inspelen. Neem de tijd om
de psalm in je eigen woorden te herschrijven voordat je aan de
volgende sessie begint.
Leesrooster voor de week
Deze week kun je meer ontdekken over het leven van David.
Houd daarbij Psalm 23 in gedachten - welke levenservaringen van
hem hebben bijgedragen aan de tekst van deze psalm denk je?

Dag 1

1 Samuel 16

David door Samuel gezalfd,

Dag 2

1 Samuel 17

David en Goliat

Dag 3

1 Samuel 18

David aan het hof

Dag 4

1 Samuel 19

Davids vlucht

Dag 5

1 Samuel 20

Jonatans verbond met David

Je leest meer over zijn leven in 1 Samuel 21 en volgende
hoofdstukken, 2 Samuel en 1 Kronieken.
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David verdrijft de kwade geest van Saul
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1. De Heer is mijn
herder
De HEERE is mijn Herder
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De vriendelijke, pastorale woorden ‘De Heer is mijn herder’ zetten
in werkelijkheid een radicaal beeld van het leven neer. Uiteindelijk
zijn wij het niet die de touwtjes in handen hebben. We komen al
snel tot de erkenning dat er een macht is die groter is dan de onze
en dat we er verstandig aan doen om God de herder te laten zijn.
Denk eens diep na over de volgende vragen.
Probeer ze zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.
•

Wat of wie heeft je leven tot nu toe vooral beheerst?
Waaraan heb je de meeste tijd, financiën en energie besteed?
Met andere woorden, wat heeft je gedachten beheerst en je
bij je belangrijkste keuzes gemotiveerd?

•

Beschrijf in je eigen woorden de relatie tussen herder en
schaap. Hoe komt dit beeld overeen met jouw kijk op Gods
omgang met mensen zoals je daarover in de Bijbel leest?

Bekijk het dvd-fragment
•

Hoe helpt het beeld van een herder je om beter inzicht
te krijgen in Gods liefdevolle zorg voor jou?

•

Vind je het moeilijk om God je toekomst toe te vertrouwen?
Waarom (niet)?

•

Wat vind je misschien eng aan leven in vertrouwen op God?
Welke troost vind je in de wetenschap dat God je herder is?

•

Als God belangrijk was en is in je leven, hoe is je relatie met
Hem dan veranderd of verdiept door de recente ingrijpende
gebeurtenis(sen) in je leven?

•

Als jij je tot nu toe niet erg dicht bij God hebt gevoeld en nu
nadenkt over de plek die Hij in je leven heeft, overweeg dan
wat het betekent om je aan de herder toe te vertrouwen.
Wees specifiek en beschrijf hoe je dit vorm wilt geven.

Om over na te denken en te doen
Schrijf in je dagboek een brief aan God waarin je eerlijk de
gevoelens en emoties beschrijft die je meemaakt in je huidige
omstandigheden. Waarvoor ben je bang? Waar kun je boos
om worden? Wat verwondert je of stemt je dankbaar? Als deze
gevoelens opkomen, oefen je er dan in om deze te delen met
de herder die van je houdt. Wees specifiek. Oefen je erin om je
gevoelens en je toekomst in gebed aan God te vertellen.
Leesrooster voor de week
In de Bijbel staan meer teksten waarin God wordt voorgesteld
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als een herder. Wat voegt dat voor jezelf toe aan Psalm 23?

Dag 1

Jesaja 40:1-11

Troost voor Jeruzalem

Dag 2

Ezechiël 34

De slechte herders en de
goede herder

Dag 3

Lucas 15:1-7

Dag 4

Marcus 6:6b-13, 30-44 De uitzending van de twaalf

Het verloren schaap
leerlingen, het teken van de
broden

Dag 5

Psalm 78:52-72

Hij was een herder met een
zuiver hart

Jezus stelt zichzelf voor als de goede herder die zich bekommert
om zijn schapen, zie Johannes 10:1-21.

16

Je hoeft niet bang meer te zijn!

2. Het ontbreekt mij
aan niets
mij ontbreekt niets
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Zijn de technieken van de moderne reclame jou weleens opgevallen?
Het draait allemaal om het creëren van een behoefte. De reclamemakers spiegelen je een gevoel van gemis of behoefte voor en
vervolgens koop je hun producten!
Hoe anders is Davids kijk op de dingen. Hij adviseert ons om bij
voorbaat een houding van tevredenheid aan te nemen. Daardoor
hoeven we ons leven niet te laten overheersen door frustratie en
vergelijkingen met anderen.
•

Heb je het verlanglijstje van een kind weleens bekeken?
Wat komen we op zo’n lijst zoal tegen? En wat voor zaken
zet iemand van 20, 30 of 40 op z’n verlanglijst?

•

Wat zou jij op dit moment op je ideale verlanglijstje zetten?

•

Denk na over wat je al ontvangen hebt. Of je nu wel of niet
met gezondheidsproblemen worstelt, dit is een goed moment
om je te verwonderen over je lichaam en het herstellend
vermogen dat erin opgesloten ligt. Het is ook een goed
moment om naar je leven te kijken. Welke goede dingen
zijn er de afgelopen week gebeurd? De afgelopen maand?
En het afgelopen jaar of jaren?

Bekijk het dvd-fragment
•

Denk eens terug aan moeilijke tijden toen je dacht dat je het
niet meer zou trekken – emotioneel, lichamelijk, financieel,
verstandelijk of hoe dan ook. Hoe ben je er toen toch doorheen gekomen?

•

Denk ook eens aan de keren dat je iets heel graag wilde
hebben en dat, toen je het eenmaal bezat, het zijn waarde
al snel verloor.

•

Neem de tijd om het zinnetje ‘het ontbreekt mij aan niets’
tegenovergesteld te bekijken en met je eigen woorden aan
te vullen: het ontbreekt mij aan... Wat kun je daar vanuit de
Bijbel, vanuit Gods beloften, tegenover zetten?

Om over na te denken en te doen
Schrijf deze week elke dag een zin op over iemand die je heeft
bemoedigd, die in je geloofde of die van je hield op een bepaald
moment in je leven. Schrijf in een tweede zin op welk verschil dat
gemaakt heeft.
Leesrooster voor de week
Lees deze week een aantal teksten uit het boek Job. Het ontbrak
hem in eerste instantie aan niets, toen liet God toe dat het hem
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aan bijna alles ontbrak. Dat leverde hem en zijn vrienden veel
innerlijke strijd op.

Dag 1

Job 1

Jobs beproeving

Dag 2

Job 2

Jobs beproeving

Dag 3

Job 3

Jobs klacht

Dag 4

Job 40

Gods antwoord aan Job

Dag 5

Job 42

Jobs antwoord aan God en zijn verdere lot

Ook de andere hoofdstukken uit het boek Job zijn interessant om
te lezen.

18
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3. Hij laat mij rusten in

groene weiden en voert
mij naar vredig water

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren
Het leven kan in duizelingwekkend tempo op ons af komen.
Soms kunnen we onze agenda onmogelijk aan. We worden
continu gebombardeerd met de oproep om méér te doen, méér
te hebben en méér te zijn. Maar onze herder heeft iets heel
anders in gedachten als Hij ons uitnodigt om ons neer te leggen
in groene weiden en ontspannen te wandelen aan vredig water.
Verkwikking, rust en vernieuwing wachten op ons als we de
herder maar toestaan ons te leiden.
•

Kun je een plaats noemen die heel bijzonder voor je is,
een favoriete plek, waar jij je echt thuis voelt en op je gemak?
Kun je er nog steeds naartoe gaan? En als je er niet fysiek
heen kunt, kun je er dan in gedachten naar teruggaan?
Hoe komt het dat deze plek je vrede en troost geeft?

•

Wat betekent ‘innerlijke rust’ voor jou? Hoe beïnvloedt je
fysieke omgeving jouw innerlijke rust?

•

Spreek met je eventuele huisgenoten af hoe je/jullie tot rust
kunnen komen. Als je alleen bent kun je misschien iemand
uitnodigen om samen van rust te genieten. Of maak het voor
jezelf rustig en vredig, bijvoorbeeld met sfeervolle muziek
en verlichting.

Bekijk het dvd-fragment
•

Gun jezelf de rust die je nodig hebt zodat je lichaam, ziel en
geest hun werk kunnen doen. Op welke specifieke manieren
worstel je welllicht met Gods rust voor jou? Hoe heeft onze
onrustige en jachtige wereld dit beïnvloed?
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•

Welke lasten (zorgen, pijn, verdriet) draag je met je mee die
je moet neerleggen zodat je last lichter wordt? Welke hulpaanbiedingen heb je geweigerd? Waarom? Ben je zelf
gezegend door het helpen van anderen? Nu wordt het tijd
dat je anderen zegent door hun hulp toe te laten in je leven!

•

Het beeld van ‘groene weiden’ suggereert dat we onszelf
met zorg moeten behandelen. Optimale voeding kan je toestand helpen verbeteren. Beweging en ontspanning, hobby’s
en gezelschap hebben een positieve uitwerking op lichaam,
ziel en geest. Juist als je depressief bent of in de put zit, zou je
hulp moeten zoeken om voldoende zorg aan jezelf te besteden.

Om over na te denken en te doen
Neem deze week elke dag tijd om te rusten. Voel je niet schuldig
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omdat je niet ‘productief’ bent! Je hebt deze tijd aan vredige
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wateren hard nodig. Zet de tv uit en zorg dat er ook geen andere
geluiden of storende factoren zijn. Laat je lichaam, emoties en
geest tot rust komen door je te richten op innerlijke rust en op
de herder. Houd je dagboek bij de hand en noteer je gedachten.
Een tweede opdracht: zeg ‘ja’ als iemand je deze week hulp
aanbiedt. Je zult ontdekken dat je de gever zegent terwijl hij of
zij jou tot zegen is.
Leesrooster voor de week
Lees een aantal teksten over de rust en vrede die God voor ons
bedoeld heeft.

Dag 1

Exodus 16

Israël in de woestijn op de proef
gesteld

Dag 2

Psalm 119:161-176

Voor wie uw wet beminnen

Dag 3

Matteüs 11

Jezus en Johannes

Dag 4

Hebreeën 4:1-13

Luisteren naar zijn stem

Dag 5

Filippenzen 4:1-9

Laat de Heer uw vreugde blijven

Ook de andere hoofdstukken uit het boek Job zijn interessant
om te lezen.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

4. Hij geeft nieuwe
kracht
Hij verkwikt mijn ziel
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Deze woorden van koning David hebben meer dan één betekenis.
Ze volgen direct op de vermelding van vredig water en lijken
daar op van toepassing te zijn. Het vredige water geeft innerlijke
verfrissing en nieuwe energie. Maar voor David betekende nieuwe
kracht ook het onderkennen van zonden, recht voor God staan en
relaties met anderen herstellen.
•

Heb je weleens last van minderwaardigheidsgevoelens?
Als je naar jezelf kijkt door de ogen van de herder, wat zie
je dan?

•

Heb je weleens innerlijk herstel ervaren? Hoe kreeg het
leven nieuwe glans? Welke nieuwe gevoelens werden aangewakkerd en op welke manier ging je de wereld om je heen
opnieuw waarderen?

Bekijk het dvd-fragment
•

Welke twee sleutels worden hier aangereikt om een
gebroken leven te herstellen?

•

Ben je bekend met de negatieve gevolgen van het koesteren
van wrok en het niet kunnen vergeven? Is er iemand aan
wie je vergeving moet schenken? Wees concreet over de
wrokgevoelens waarvan jij je moet losweken.

•

Welke fouten heb je gemaakt waarvoor je je rechtvaardigde?
Is er iemand aan wie je vergeving moet vragen zodat jullie
allebei worden bevrijd van innerlijke pijn?

•

Heb je weleens geworsteld met de vraag: waarom ik?
Wat moet er gebeuren zodat God je ziel kan herstellen
en je ervan kan overtuigen dat ziekte, strijd of lijden
geen straf is?

Om over na te denken en te doen
Neem deze week opnieuw tijd voor rust en stilte en breng je
tekortkomingen bij God. Vraag Hem om vergeving en om nieuwe
kracht. Schrijf je gesprekken met God op in je dagboek. Als je je
daartoe geleid voelt, zet dan de dingen recht met degenen die
je hebt beledigd of pijn hebt gedaan en vergeef degenen die jou
in de loop der jaren hebben pijn gedaan. Deze vergeving zal zowel
jou als de andere partij vrij maken.
Leesrooster voor de week
Lees deze week een aantal teksten over moed en kracht die God

Dag 1

Psalm 28

Een smeekbede van David

Dag 2

Jesaja 38

Hizkia’s ziekte en genezing

Dag 3

2 Korintiërs 12:1-10

Paulus vindt kracht in zwakheid

Dag 4

Psalm 102

Gebed van een ongelukkige

Dag 5

Hebreeën 12:1-13

De wedstrijd lopen

Je kunt ook in het bijbelboek Ester lezen over haar moed in een
poging om haar volk te redden.
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geeft in wanhopige situaties.
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Je hoeft niet bang meer te zijn!

5. Hij leidt mij langs veilige
paden tot eer van zijn
naam

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid
omwille van Zijn Naam
Is het niet verwonderlijk dat ieder mens een opbouwende taak
mag hebben om in deze wereld een verschil te maken? Uiteindelijk
kan alleen God oordelen over het belang van wat wij doen met
ons leven.
Herinner je je hoe Jezus ons waarschuwde om te onthouden
dat ‘vele laatsten de eersten zullen zijn’? (Zie Matteüs 20:1-16.)
Onze taak is om trouw te blijven aan wat ons is toevertrouwd en
te doen wat we kunnen.
•

Elke persoon is op een unieke manier gemaakt en heeft
een eigen bestemming op deze aarde. Kun je een specifiek
doel aanwijzen dat God jou gegeven heeft?

•

Welke noden zie je in jouw hoekje van de wereld (familieleden, buren enz.)? Als je onbeperkte middelen en energie
had, welke noden zou je dan het liefst oplossen?

•

Heb je door de situatie waarin je nu verkeert een nieuw
bewustzijn, nieuwe vermogens of nieuwe kansen ontdekt?

Bekijk het dvd-fragment
•

Wat is het verschil tussen zelfrechtvaardiging en rechtvaardiging?

•

Op welke manier heb je ervaring met Gods naam eer te
geven?

•

Is er iets dat God je vandaag of morgen vraagt te doen
in zijn naam?

•

Niemand op aarde is volkomen rechtvaardig. Hoe kun
je moed putten uit het beeld van het schaap dat al
wandelend langs de berghelling steeds hoger komt?
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Om over na te denken en te doen
Ga deze week door met de goede gewoonte die je aan het
opbouwen bent: het in rust en stilte overdenken en noteren
van gedachten en gevoelens. Neem ook de tijd om een doel te
verwezenlijken dat alleen door jou te verwezenlijken is. Denk
bijvoorbeeld aan het bidden voor anderen, het bemoedigen van
een vriend of familielid of stuur een berichtje aan iemand om je
waardering te uiten.
Leesrooster voor de week
Lees deze week teksten over het spoor dat je mag volgen en over

Dag 1

Micha 6:8

Wat de HEER van je wil

Dag 2

Romeinen 6:1-14

Een werktuig voor de gerechtigheid

Dag 3

Psalm 119:57-72

Het spoor van uw richtlijnen

Dag 4

Galaten 6:1-10

Leven door de Geest

Dag 5

Psalm 33

Hij heeft recht en gerechtigheid lief

In Psalm 106 lees je over de weg die God ging met zijn volk, hoe
Hij hen redde tot eer van zijn naam.
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de gerechtigheid in je leven.

24

Je hoeft niet bang meer te zijn!

6. Al gaat mijn weg

door een donker dal,
ik vrees geen gevaar
want u bent bij mij

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van
de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent
met mij
Alle mensen leven in de schaduw van de dood maar voor ernstig
zieke patiënten kan deze schaduw wel heel dichtbij en donker
voelen. Als je daarmee te maken hebt, zul je onder ogen moeten
zien dat het leven hier op aarde op een dag ten einde komt.
En ja, je hebt misschien de nodige schrammen en builen opgelopen.
Er zijn tijden geweest dat je verdoofd of angstig was. Maar onthoud dit: je bent er nog! Tot hiertoe heb je het gehaald. Misschien
heb je nog meer bergen te beklimmen dus leef één dag tegelijk.
•

Noem enkele belangrijke gebeurtenissen in je leven die je
lang van tevoren hebt gepland. Bijvoorbeeld een bruiloft,
afstuderen, met pensioen gaan. Hoe lang was je bezig deze
gebeurtenissen te plannen?

•

Welke belofte(n) van God heb je zien uitkomen? Hoe sterkt
dit je vertrouwen in Gods belofte van een eeuwig leven?

•

Welke situatie ervaar jij als een donker dal? Wat benauwt
je of maakt je bang? Met wie deel jij je angst?

Bekijk het dvd-fragment
•

Aangezien we niet elke dag van ons leven zwaar beproefd
worden, maken we zelden plannen ter voorbereiding op
beproevingen. Hoe zou een van te voren doordachte reactie
je kunnen helpen om een beproeving het hoofd te bieden?
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•

Sommige mensen zeggen bij een terugblik op een lang en
bewogen leven dat de moeilijkste en pijnlijkste ervaringen in
hun leven de meeste waarde hadden. Geldt dit ook voor jou?

•

Hoe hebben de beproevingen in je leven je uiteindelijk rijker
gemaakt, iets opgeleverd?

•

Hoe zou de beproeving die je nu doormaakt ten goede
gebruikt kunnen worden?

Om over na te denken en te doen
Bid deze week elke ochtend en avond met als doel je dankbaarheid naar God te uiten. Begin met het volgende lijstje en voeg er
elke keer als je bidt en in je dagboek schrijft iets aan toe.
Ik ben veilig
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Ik zal dapper zijn
Ik ben niet alleen
God is bij mij
God belooft bij mij te blijven
Als God met mij is, hoef ik niet meer bang te zijn
Leesrooster voor de week
De Bijbel verdoezelt de donkere kanten van het leven niet.
Op talloze plaatsen vind je aanmoediging van God: ‘Vrees niet’
en ‘Wees niet bang’ en ‘Ik ben er’.

Dag 1

Lucas 1:78-79

Aan allen die leven in duisternis

Dag 2

Jesaja 58:6-12

Je duisternis wordt als het licht

Dag 3

Psalm 119:137-152

Al ben ik in nood en dreigt er gevaar

Dag 4

Spreuken 3:1-26

Je zult veilig je weg kunnen gaan

Dag 5

Psalm 27

Wie zou ik vrezen?
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Het verhaal over Jezus en de discipelen in de storm (Marcus 4:35-41)
geeft aan dat het misschien lijkt of Jezus slaapt, maar Hij is hoe
dan ook bij je in de spannendste momenten van je leven.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

7. Uw stok en uw
staf, zij geven mij
moed
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij

De stok en de staf symboliseren bescherming en correctie.
In plaats van deze te zien als vijanden kunnen we ze ook zien als
een weergaloze bron van troost. Je bent het waard om geleid,
gecorrigeerd en gedisciplineerd te worden. Je bent net een atleet
die de beste training krijgt. God bereidt je voor op grotere dingen.
Als wat je doormaakt meer is dan je kunt bevatten, besef dan
dat je deze beproeving op een dag in een nieuw licht en groter
perspectief zult zien. God staat tegenslagen, lijden en strijd toe.
Maar wat je meemaakt, hoeft niet vruchteloos te zijn. God zal
het ten goede gebruiken.
•

Als er negatieve of ingrijpende dingen in je leven gebeuren,
ben je dan geneigd iets of iemand de schuld te geven?
Of accepteer je de gebeurtenissen meestal gewoon?

•

Wat ervaar jij als correctie of tuchtiging van God? Is dat iets
anders dan straf? Kun je het ook zien als een proef van God,
zoals hij Abraham op de proef stelde? (Genesis 22)

•

Waar put je troost uit in je huidige omstandigheden?
Wie of wat geeft je moed?

Bekijk het dvd-fragment
•

Welke waaromvragen stel je jezelf?
Hoe zou je die vragen los kunnen laten?

•

Wat voor goeds kan er uit jouw beproeving komen?
Merk je daar al iets van?

•

Zie je Gods liefdevolle hand in jouw omstandigheden?
Hoe? Of waarom niet?
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Onderstaande vragen kun je beantwoorden in je dagboek:
•

Wat zou God door deze beproeving tegen mij willen zeggen?

•

Wat laat God mij zien uit zijn Woord, door zijn Geest, of door
andere mensen heen?

•

Welke dingen ontdek ik met God die ik in voorspoed misschien
nooit ontdekt zou hebben?

Om over na te denken en te doen
Ga deze week door met stille tijd houden en het bijhouden van je
dagboek. Probeer elke dag een positief resultaat als gevolg van je
strijd te bedenken. Vergeet niet je gedachten te noteren in je
dagboek.
Leesrooster voor de week

S t u d i e g i d s

b i j

P s a l m

2 3

In de Bijbel kun je veel voorbeelden lezen over hoe God mensen
op de proef stelde. Laat je bemoedigen als je de volgende teksten
leest.

Dag 1

Deuteronomium 8

Vergeet de voorspoed van de
HEER niet

Dag 2

Hebreeën 2

Jezus en zijn broeders en zusters

Dag 3

Johannes 9:1-7

Genezing van een blinde

Dag 4

Hebreeën 12:1-13

God behandelt u als zijn kinderen

Dag 5

1 Korintiërs 10:1-13

Mét de beproeving ook de uitweg

Jozef ontdekte na alle beproevingen die hij had doorstaan dat God
er iets goeds uit voortbracht: Jozefs familie werd gered uit de
hongersnood (Genesis 45:4-11).
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Je hoeft niet bang meer te zijn!

8. U nodigt mij aan
tafel voor het oog
van de vijand

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen
van mijn tegenstanders
Wat of wie is ‘de vijand’? Is de ziekte of het probleem de vijand?
Een ernstige ziekte mag dan een wrede dief zijn, je kostbaarste
bezit kan hij niet raken, namelijk: wie je werkelijk bent! Je bent veel
méér dan je ziekte of problemen. Neem een besluit om in deze
beproeving en in aanwezigheid van deze ‘vijand’ aan tafel te gaan
en de goedheid van het leven en de grootheid van God te proeven.
•

Bedenk wanneer je voor het laatst genoten hebt van
uitgebreid tafelen. Met wie zat je aan tafel en waarover sprak
je? Wie had de maaltijd bereid? Wat was er gedenkwaardig
aan deze gelegenheid?

•

Noem tien goede dingen die je zou kunnen vieren en die je
niet meer kunnen worden afgenomen, wat er ook gebeurt.

Bekijk het dvd-fragment
•

Wat zou jouw neiging zijn bij gevaar: vechten of vluchten?
Vergelijk deze menselijke reactie met de alternatieve
uitnodiging om ‘aan tafel’ te gaan.

•

Stel je God eens voor als iemand die een tafel vol heerlijkheden voor je bereidt. Verandert deze gedachte je kijk op
Hem?

•

Welke dingen zijn voor jou aanleiding om je te verheugen?
Welke goede dingen heb jij God zien bereiden voor jou,
zelfs ‘voor het oog van de vijand’?
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•

Stel je koning David eens voor tijdens een veldslag. Het vijandelijk leger nadert vanachter de volgende heuvel, klaar voor het
gevecht. Maar David neemt een verbluffende stap. Hij roept
zijn mannen bijeen en geeft ze de opdracht hun zwaarden
neer te leggen, hun wapenrusting af te leggen en de tafel te
bereiden voor een feest. Welk effect zou dit kunnen hebben?

•

Depressie, ziekte, rouw, of welke ingrijpende gebeurtenis dan
ook, kan onze vrijheid, onze keuzemogelijkheden en zelfs
onze waardigheid van ons afnemen. Desondanks is er nog
altijd reden om te vieren. Wat is voor jou de moeite waard?

Om over na te denken en te doen
Neem deze week opnieuw de tijd voor stille tijd, gebed en het
bijhouden van je dagboek. Noteer in je dagboek de specifieke
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dingen die je viert, ondanks je ziekte of problemen. Plan een
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viering (hetzij groot, hetzij klein) om van te genieten met iemand
die veel voor je betekent. Het zou iets simpels kunnen zijn als
samen uitgebreid thee drinken of iets extravagants als dansen tot
in de kleine uurtjes! Waar het om gaat, is dat je kiest om te vieren
wat goed is, zelfs voor het oog van de vijand.
Leesrooster voor de week
Aan tafel gaan is een belangrijke sociale gebeurtenis. Ook bij God
neemt de maaltijd een belangrijke plaats in. Je leest erover in de
volgende tekstgedeelten.

Dag 1

Lucas 14:1-24

Een feestmaal op sabbat

Dag 2

Romeinen 12

Leef volgens de wil van God

Dag 3

Psalm 13

Hoe lang nog?

Dag 4

1 Korintiërs 15:20-25 De laatste vijand die vernietigd
wordt is de dood

Dag 5

Johannes 13:1-30

Jezus aan tafel met zijn verrader

Je kunt lezen in het boek Ester, hoofdstuk 7, hoe zij haar vijand
Haman aan tafel nodigde. Niet om zich met hem te verzoenen,
maar om hem te ontmaskeren.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

9. U zalft mijn hoofd
met olie
U zalft mijn hoofd met olie
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Dit is een zeer geruststellende belofte. David kende tijden waarin
de aanwezigheid van God heel reëel was. Hij ervoer zorg en aandacht, het was alsof hij gekoesterd werd. Als je je openstelt en
wacht op de aanwezigheid van God, zullen er momenten zijn dat
je een glimp ontvangt van Gods ongelooflijke genade. Dan mag je
zien hoe bijzonder je voor Hem bent.
Gods zorg voor jou zal duidelijk merkbaar zijn, ook al lukt het niet
om er woorden voor te vinden. Op zijn sterfbed vertelde een vriend
van mij dat hij zich zo bewust werd van de aanwezigheid van God
dat hij continu met Hem in gesprek was. Tot mijn verrassing voegde
hij eraan toe dat dit onafgebroken gesprek over het algemeen
woordeloos was.
•

Op welke momenten ervaar of ervoer je Gods aanwezigheid
en liefde in het bijzonder? Vraag jezelf eens af waaruit je
troost put, waar je rust vindt en wat jou helpt om je op God te
richten.

•

Kijk eens om je heen naar de zegeningen van deze wereld,
dit leven en je geliefden en hoor God zeggen: ‘Je bent bijzonder
voor mij. Jouw leven doet ertoe. Je hebt een speciale plek in
mijn wereld en schepping. Ik ben zo blij dat je er bent. Ik wil
er alles aan doen om te zorgen dat jij je thuis voelt, welkom
en blij. Laat je niet afleiden. Dompel je onder in mijn liefde.’

Bekijk het dvd-fragment
•

Er werden specifieke toepassingen voor zalfolie in het
programma genoemd: een herder die zijn schapen zalft
(wondverzorging, plagen en vliegen verdrijven), zalving
van een nieuwe koning (belofte en bevestiging van zijn

taak), zalving van zieken, zalven als teken van gastvrijheid
en eer voor een gast. Welke zalving spreekt je in het bijzonder
aan? Waarom?
•

Houd in gedachten dat de Maker en Gastheer van het heelal
je welkom heet. God heeft er plezier in om je overvloedige
aandacht te geven! Op welke manier heeft God je ‘gezalfd’
met genezende olie?

•

Heb je wel eens overwogen, als je ziek bent, om je te laten
zalven? Lees er Jakobus 5:13-18 (nog) eens op na.

Om over na te denken en te doen
Wanneer je deze week je momenten van stilte, gebed en overdenking hebt, laaf je dan aan de liefde van je Schepper. Richt je
op Gods aanwezigheid. Voel hoe God troost en zijn genade als
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olie laat stromen en realiseer je hoe bijzonder je voor God bent.
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Ga verder met het bijhouden van je dagboek en voeg ook een
lijst toe van specifieke manieren waarop God je heeft verwend.
Optioneel: Nodig een dominee uit of een andere leider in je kerk
om je te zalven met olie en te bidden voor je genezing.
Leesrooster voor de week
Er zijn verschillende voorbeelden in de Bijbel van mensen of
voorwerpen die gezalfd worden met olie. De zalving of olie heeft
te maken met zegen, met genezing, met overvloed, of met de
toebedeling van een taak.

Dag 1

Exodus 30:22-33

De zalfolie

Dag 2

1 Samuel 16:1-13

Samuel zalft David tot koning

Dag 3

Psalm 133

Broederlijke liefde als kostelijke olie

Dag 4

Johannes 12:1-11

De zalving van Jezus in Betanië

Dag 5

Marcus 6:6b-13

Uitzending van de twaalf leerlingen

Een prachtig verhaal over hoe God wil voorzien in je nood staat in
2 Koningen 4:1-7. Daar bleef de olie rijkelijk stromen, genoeg voor
elke nieuwe dag.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

10. Mijn beker vloeit
over
Mijn beker vloeit over
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Ben je inmiddels gaan ontdekken dat je leven werkelijk betekenis
heeft? Ondanks je pijn en verwarring mag je nieuwe lessen over
dankbaarheid leren. Er komt energie en vreugde vrij als je stilstaat
bij de gedachte dat je er mag zijn – gewoon zoals je bent. Denk
na over de rijkdom van je persoonlijke geschiedenis en ervaring.
Laat je meenemen in een toenemend besef van het wonder dat
het leven is en de zegen dat je geschapen bent naar Gods beeld
om op deze planeet te bestaan.
Als dit geheimenis je gedachten, hart en ziel gaat vervullen,
laat het dan zijn als een overstromende beker. Vier het leven en
verheug je erover op een manier die het beste bij je past.
•

Op welke manieren ben je tot dusverre beïnvloed door deze
bespiegelingen over Psalm 23?

•

Stel je je leven eens voor als een beker vol zegeningen.
Waarmee is jouw beker dan gevuld?

Bekijk het dvd-fragment
•

David nam iets dat van grote waarde was, dat veel gekost
had, en koos ervoor om het aan de Heer te geven in plaats
van het te gebruiken voor zijn eigen verlichting en gemak
(2 Samuel 23:8-17). Door dit te doen, eerde hij de mannen die
alles hadden geriskeerd om het water te bemachtigen.
Wat kun jij als een zegen uitgieten over mensen om je heen?
Woorden, troost, bemoediging, gebed, vergeving?

•

Als we stilstaan bij al het goede dat God ons laat zien,
voelen we ons enorm gezegend. Hoe kun je deze zegen
uitdelen aan de mensen met wie je in contact komt?

Ik schreef eens aan een wijze, godvruchtige man over een periode
in mijn leven waarin het leek alsof ik aan het begin van elke dag
een nieuwe en buitengewone blijdschap ontving. Hij antwoordde
als volgt: ‘Onze God raakt nooit moe van het vullen van onze
beker met de vreugde Hem te dienen. Probeer niet te gaan rantsoeneren. Wat je ervaart, is echt en er is geen tekort als je doet
wat Hij wil. Ontspan en geniet ervan. De vreugde van de Heer is
echt onze kracht’. Laat je beker overvloeien!
Om over na te denken en te doen
Ga rustig door met stille tijd houden en het opschrijven van je
gedachten in je dagboek. Zoek ook dagelijks naar een gelegenheid
om je beker te laten overstromen. Zegen elke dag een medemens
met een glimlach, een vriendelijk woord, een bemoedigend briefje
te zegenen.
Leesrooster voor de week
Door de hele Bijbel heen verzekert God ons van de geestelijke en
soms ook materiële rijkdom en overvloed die Hij wil geven, zelfs
als je je arm of ellendig voelt.
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of een gebed! Je bent rijk gezegend en nu is het aan jou om anderen

Dag 1

Psalm 36

Zij laven zich aan de overvloed
van uw huis

Dag 2

Deuteronomium 28:1-14 Zegen en vloek

Dag 3

1 Korintiërs 1:1-9

Door hem bent u in elk opzicht
rijk geworden

Dag 4

Psalm 63

Mijn ziel verzadigd met uw
overvloed

Dag 5

Efeziërs 1:3-23

Rijke genade in overvloed
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Paulus heeft als apostel veel te verduren gehad: stokslagen,
steniging, schikbreuk, er bleef hem weinig bespaard. Toch was hij
er zeker van dat God hem alles zou schenken wat hij nodig had in
voor- en tegenspoed. Lees Romeinen 8:31-38.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

11.

Geluk en genade
volgen mij al de
dagen van mijn leven

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij
volgen al de dagen van mijn leven
Het kan moeilijk zijn om deze woorden te bevestigen als je met
een verwoestende ziekte of andere ingrijpende omstandigheden
te maken hebt. Soms bereik je een punt waarop je je realiseert dat
het nooit meer wordt zoals vroeger. Anders gezegd, de dingen
zullen nooit meer ‘normaal’ zijn.
Een vriend van mij, die met een ingrijpende situatie in zijn gezin
te maken had, vertelde me dit: ‘Nee, je leven wordt nooit meer
normaal. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar wat je ontdekt,
is een nieuw “normaal”. En in dit nieuwe normaal zijn de dingen
niet zoals ze waren maar ontdek je andere dimensies aan het
leven waardoor je Gods goedheid en liefde op verschillende
manieren gaat zien.’
•

Denk aan een moeilijke of negatieve ervaring waar je doorheen gegaan bent. Als je terugkijkt, welke positieve dingen
kun je dan aanwijzen die op je weg gekomen zijn door deze
ervaring? Om nog een stap verder te gaan, kun je ervaringen
noemen die in eerste instantie als een klap aankwamen maar
die toch heel positief uitpakten?

•

Zijn er facetten van je leven die nooit meer hetzelfde zullen
zijn nu je omstandigheden (drastisch) veranderd zijn?
Beschrijf wat voorheen ‘normaal’ voor je was en vergelijk
het met de nieuwe realiteit.

Gespreksstof bij het dvd-fragment
•

Hoe hebben geluk en genade je verrast toen je deze
het minst verwachtte?
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•

Ervaar je meer geluk en genade als je je ernaar uitstrekt en
ernaar verlangt?

Het is goed om stil te staan bij het feit dat God, die de Heer is
van het heelal en de herder van je leven, alles wil laten meewerken
ten goede, ongeacht de omstandigheden of onzekerheden.
In Romeinen 8:28 staat dat: ‘voor wie God liefhebben, voor wie
volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede’.
•

Waaruit bestaat eigenlijk dat geluk en die genade die ons
volgen? Hoe herkennen we ze?

•

Al kan een ziekte een aanslag plegen op je lichaam, het kan
het meest kostbare – wie je bent – niet van je afnemen. Lees
nog eens wat je bij sessie 9 in je dagboek geschreven hebt met
betrekking tot het goede dat God voor jou heeft gedaan en het
goede dat jij voor anderen kunt doen. Nu er wat tijd overheen
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is gegaan, kun je wellicht nieuwe punten aan het lijstje toevoegen?
Om over na te denken en te doen
Als je deze week stille tijd houdt, overdenk dan al het goede dat
uit je omstandigheden is voortgekomen. Bedenk elke dag iets
nieuws en noteer het in je dagboek.
Leesrooster voor de week
Misschien twijfel je af en toe aan Gods goedheid in de omstandigheden waarin je verkeert. Laat je dan overtuigen door wat de
Bijbel er over zegt.
Dag 1

Johannes 1:1-18

Goedheid en waarheid zijn met
Jezus Christus gekomen

Dag 2 Klaagliederen 3:1-26 Genadig is de HEER
Dag 3 Psalm 34

Proef, en geniet de goedheid van
de HEER
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Dag 4 2 Korintiërs 4:7- 18

Gods goedheid leidt tot
dankzegging

Dag 5 Psalm 84

Genade en glorie schenkt de HEER

In Genesis 39 wordt Jozef vals beschuldigd waardoor hij in de
gevangenis belandt. In die moeilijke omstandigheden leert hij de
goedheid van de Heer kennen.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

12.

Ik keer terug in het
huis van de HEER tot
in lengte van dagen

Ik zal in het huis van de HEERE verblijven tot in
lengte van dagen
Als we de feiten onder ogen zien, moeten we beseffen dat wij hier
op aarde ‘gasten op doorreis’ zijn. Van elke dag die God ons op
aarde geeft mogen we genieten, maar er staat ons nog zo veel
meer te wachten. We zijn geroepen om toegang te krijgen tot het
huis van God! Onze ultieme en eeuwige bestemming is bij Hem.
We mogen ons verheugen en ons verwonderen over de gedachte
dat wij in Gods huis zullen verblijven tot in lengte van dagen.
•

Houd je nu al rekening met de hemel? Als de hemel bestaat,
hoe zou het daar dan zijn?

•

Wat zou het uitmaken of de Bijbel waar is en de hemel
echt bestaat?

Gespreksstof bij het dvd-fragment
•

Davids droom om een tempel te bouwen zou niet gedurende
zijn leven uitkomen (2 Samuel 7:1-16). Zou het kunnen dat
God van je vraagt om bepaalde dromen of plannen aan de
kant te leggen en zo ja, welke? Kun je erop vertrouwen dat
God alle dingen doet meewerken ten goede, ook als zijn
plannen anders zijn dan de jouwe?

•

Welk verschil zou het maken als je elke dag beschouwt
als een geschenk dat je mag koesteren terwijl je uitkijkt naar
je eeuwige bestemming in de hemel?

•

Lees en herlees de woorden uit Openbaring (zie hieronder)
en laat elke zin diep tot je doordringen en je verwachting
aanwakkeren van wat er komen gaat. Laat deze woorden
je hernieuwde kracht geven om de dag die voor je ligt
tegemoet te treden.
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‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi
heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een
luide stem vanaf de troon, die uitriep: ’Gods woonplaats is onder
de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God
zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht,
geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Openbaring 21:2-4
Je mag troost putten uit dit hemelse vooruitzicht, niet als een
goedkoop zoethoudertje in de moeilijkheden maar als een
fantastische belofte die God vanaf het begin van de schepping
al bedoeld heeft. In Johannes 3:16 staat het zo:
‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
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maar eeuwig leven heeft’.
Om over na te denken en te doen
Hopelijk is het inmiddels een vaste gewoonte voor je geworden
om dagelijks tijd met God door te brengen en je gedachten en
gevoelens in je dagboek op te schrijven. Lees in de loop van deze
week de verzen uit Openbaring nogmaals en schrijf je dromen
over de hemel op. Hoe zal het daar zijn? Waar kijk je naar uit?
Hoe zal het zijn om de goede herder te ontmoeten?
Leesrooster voor de week
De Bijbel licht voor ons een tipje van de sluier op over de hemel en
het eeuwige leven.
Dag 1 1 Petrus 2:11-25

Als vreemdelingen, ver van huis

Dag 2 Psalm 136

Loof de God van de hemel

Dag 3 Johannes 6:40-59 Wie dit brood eet zal eeuwig leven
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Dag 4 1 Johannes 5:1-12

God heeft ons eeuwig leven geschonken
en dat leven is in zijn Zoon

Dag 5 Johannes 14:1-14

In het huis van mijn Vader zijn veel
kamers

Johannes mag in een visioen een blik werpen in de hemel.
Zijn omschrijving begint in Openbaring 4.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

Een gebed
geïnspireerd door Psalm 23
Dank U, Heer, dat U mijn herder bent
die mij tevreden maakt met wat ik heb.
U wilt mij uw rust en vrede geven in goede en in slechte tijden.
Dank U wel dat U mij blijdschap geeft in de dingen die ik kan doen.
Wilt U geven dat ik een verschil kan brengen
in levens van anderen.
En wilt U mij leiden op de weg die ik ga.
Ik ben dankbaar dat U mij moed geeft als ik bang ben.
U bent altijd bij mij, zelfs tot in de dood.
U geeft mij uw bescherming en
U corrigeert mij zoals een herder dat doet bij zijn schapen.
Help mij om het altijd van U te verwachten.
De vijand heeft geen macht over mij
want ik ben uitgenodigd aan uw tafel.
Wilt U mij helpen om elke moeilijkheid te overwinnen?
Dank U wel dat ik mag genieten van alle geestelijke
en materiële dingen die U mij geeft.
Ik mag ze ontvangen tot overvloeiens toe.
Bij alles wat ik nog niet begrijp, weet ik
dat U alle dingen doet meewerken ten goede
omdat ik U liefheb.
Daar strek ik mij naar uit, elke dag opnieuw.
Dank U wel dat U mij troost en
blij maakt met het vooruitzicht van het eeuwige leven
in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.
Amen.
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Onzevader
Matteüs 6:9-13 (NBV) Matteüs 6:9-13 (HSV)

Onze Vader in de hemel, Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
laat uw naam geheiligd worden, Uw naam worde geheiligd.
laat uw koninkrijk komen Uw Koninkrijk kome.
en uw wil gedaan worden Uw wil geschiede,
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op aarde zoals in de hemel. zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons vandaag het brood Geef ons heden ons
dat wij nodig hebben. dagelijks brood.
Vergeef ons onze schulden, En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven zoals ook wij onze schuldenaren
wie ons iets schuldig was. vergeven.
En breng ons niet in beproeving, En leid ons niet in verzoeking,
maar red ons uit de greep maar verlos ons
van het kwaad. van de boze.
Want aan u behoort Want van U is het Koninkrijk
het koningschap, en de kracht
40

De macht en de majesteit en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. tot in eeuwigheid.

Amen. Amen.

Je hoeft niet bang meer te zijn!

Nog meer mogelijkheden
Leidraad
Een leesrooster bij de Bijbel per kwartaal.
Een abonnement kost € 25,- per jaar.
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E100 - Op weg naar het doel
Lees 100 essentiële verhalen uit de Bijbel.
Te bestellen via www.gospel.nl
Geloven in méér
16 thema’s voor het geloofsgesprek
bij de basis van het christelijk geloof
Te bestellen via www.gospel.nl

(Pastorale) Hulp
•

www.ikzoekchristelijkehulp.nl

•

www.pastoralecounseling.org

•

www.koinonia.nl

•

www.mee.nl

•

www.patientenvereniging.startpagina.nl

PSALM 23
Je hoeft niet bang meer te zijn!

Psalm 23 biedt hoop in een leven dat zijn onzekerheden,
angsten, pijn en verdriet kent. Dr. Ken Curtis (pastor,
filmmaker en historicus) heeft de meer dan 3000
jaar oude maar nog altijd actuele woorden van de
psalm tot leven gebracht in een studie, gefilmd op
diverse locaties in Israël.

Deze studiegids is een aanvulling op de dvd ‘Psalm 23’.
Mensen die iets ingrijpends meemaken in hun leven, zoals ziekte,
rouw of ontslag, kunnen persoonlijk of in groepsverband de
dvd-afleveringen bekijken en zich verdiepen in het bijbehorende
studiemateriaal.
De dvd bestaat uit een introductie en 12 verdere afleveringen bij
elk vers van Psalm 23. De digitale studiegids sluit hier naadloos
op aan en biedt naast gespreksvragen en bijbelteksten voor
verdieping, ook een bijbels leesrooster bij de thema’s.

