Eljakim - Week
Jeugdgroepers!
Te gek dat je in deze zomer dit boekje gebruikt om met God bezig te blijven. Hij is het zo machtig
waard om gezocht te worden, juist als je lekker veel vrije tijd hebt. Vakantie is voor mij een tijd
waarin ik heerlijk rustig aan doe en geniet van tijd met vrienden. Daarom moet ik tijd met God strak
inplannen, anders komt het er niet van. Plan je momenten in en hopelijk helpen deze stukjes je om je
op God te richten.
De volgende stappen hebben mij geholpen om te groeien in mijn persoonlijke relatie met God en om
de Bijbel te bestuderen. Als je wil kun je ze elke keer toepassen als je tijd neemt met God. Voel je vrij
om je eigen manier te ontdekken en ik hoop dat deze stappen je hierbij helpen.
1. Schrijf de positieve en negatieve dingen van de (vorige) dag op en ‘parkeer’ ze zodat je vrij van
die gedachten je tijd met God in kunt gaan. Misschien helpt het om ze bij Hem te brengen in
gebed.
2. Bid of God je door zijn Heilige Geest wil leiden in deze tijd. Wees gewoon even stil en probeer
naar Hem te luisteren.
3. Lees een stuk uit de bijbel en stel jezelf de volgende vragen: - Wat gebeurt er in dit bijbelstuk?
(denk aan achtergrond van het verhaal, wie zijn belangrijke personen etc.). – Wil God iets zeggen
tegen (een van) de personen in dit verhaal? – Wat zegt dit stuk over God? – Wat zou ik hieruit
kunnen meenemen voor deze dag?
4. Breng je verworven inzichten bij God en dank Hem voor wat je over Hem hebt ontdekt. Wanneer
je geconfronteerd wordt met je eigen tekortkomingen, belijd ze en dank God dat Hij door Jezus’
offer jou vergeven heeft.
5. Vraag Gods Geest om je te vervullen voor deze nieuwe dag, leg je verlangens bij Hem neer, Hij
wil jou helpen en vernieuwen.
Genieten van Gods goedheid
Zondag
Jesaja 55: 1-13
In dit hoofdstuk nodigt God zijn volk uit om tot Hem te naderen en om Hem te zoeken. Het hele
hoofdstuk is belangrijk, dus lees dat vooral door. In het bijzonder wil ik even stil staan bij vers 6:
‘Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is’. In de rest van het hoofdstuk
geeft God voorbeelden dat Hij zo anders is dan wij, Zijn gedachtes zijn anders dan onze gedachtes (8)
en Hij wil ons leven geven (1-3). Hij is zo fantastisch goed en Hij verlangt ons te vernieuwen.
* Leg de dingen die je bezig houden voor aan God en vraag Hem jouw gedachtes te veranderen en te
vernieuwen zodat je met Zijn gedachtes je dag doorbrengt.
Maandag
Efeziërs 1:1-14
In het begin van deze brief begroet Paulus zijn lezers met een geweldige boodschap. Hij prijst God
vanwege de genade die de gelovigen in Efeze hebben ontvangen. Als je gelooft dat Jezus voor jouw
zonde gestorven is, dan is deze waarheid ook op jou van toepassing. Je hebt een nieuwe identiteit
ontvangen, je bent een zoon en dochter van de Allerhoogste. Hoe heerlijk is het dat het Paulus hier
niet stopt met zijn brief, maar dat hij in vers 15-23 bidt en verlangt dat de Efeziërs meer van God

gaan ontdekken en leren. Lees dit hoofdstuk eens rustig door en pas wederom de verschillende
stappen die aan het begin van deze week staan toe.
* Dank God voor Zijn genade en bid het gebed van de verzen 15-23.
Dinsdag
Psalm 92
In deze aanbiddingspsalm wordt God grootgemaakt en geprezen om Zijn vele en geweldige
eigenschappen. Regelmatig merk ik dat mijn tijd met God wordt bepaald door de dingen waar ik mee
bezig ben. Blijdschap omdat het goed gaat op bepaalde terreinen in mijn leven, frustratie als dingen
niet lukken en angst wanneer ik opzie tegen spannende dingen. Ik heb ervaren dat het goed is om,
hoe je je ook voelt, je te richten op wie God is. Hij is zo machtig groot en goed, waar je dan ook mee
bezig bent, het valt in het niet vergeleken met Hem. Soms is dit makkelijker in theorie dan in praktijk,
maar het is wel een waarheid die ongeacht de omstandigheden als een paal boven water staat.
Verdiep je in Zijn grootheid, God wil gekend worden, leg je verlangen om Hem meer te leren kennen
voor Hem neer.
* Vraag God of Hij zijn goedheid en grootheid steeds meer aan jou wil openbaren. ‘Toon mij Uw
glorie, ik wil U kennen Heer!’
Woensdag
Psalm 34
Lees deze psalm een aantal keer door en pas de vragen uit stap 3 toe. Deze prachtige psalm spreekt
over de goedheid van de Heer en wat dat voor gevolgen heeft voor de levens van mensen die Hem
volgen.
* Herken je dit in je eigen leven?
Donderdag
Psalm 71
Lees deze psalm een aantal keer door en pas de 5 stappen toe. In deze bijzondere psalm is de
schrijver in nood en beseft hij dat God zijn enige hulp en rots is.
* Dank God dat Hij altijd de rots is waar je op kan bouwen, juist wanneer je Zijn goedheid niet ervaart
in je leven.
Vrijdag
Romeinen 12
Het is goed om de hele brief aan de Romeinen eens door te spitten, maar ik wil je voor deze dag
uitdagen om in ieder geval dit hoofdstuk te lezen. Gods goede nieuws is niet alleen voor ons, maar
Hij verlangt er naar om de wereld te veroveren met Zijn goedheid. Hij gebruikt onder andere jou om
dat goede nieuws te laten zien. Paulus geeft hier ontzettend praktische tips en schetst daarmee een
kader van hoe christenzijn er in de praktijk uit ziet.
* Dank God voor de kenmerken in dit stuk die zichtbaar zijn in jouw leven en vraag vergeving voor de
kenmerken die je moeilijk vindt. God wil jou vernieuwen en tot zegen laten zijn voor je omgeving.
Zaterdag

Johannes 15
In dit bekende hoofdstuk legt Jezus uit hoe we met Hem en de Vader verbonden kunnen zijn en
blijven. We mogen leren op Hem, op Zijn woorden en de Heilige Geest te vertrouwen. Sta vooral in
het bijzonder stil bij vers 9. Probeer het tot je door te laten dringen wat Jezus hier zegt. Jezus houdt
van jou (we mogen de woorden die Hij tot de discipelen sprak op onszelf toepassen op grond van
Matt. 28:16-20), zoals God van Hem houdt. Dat is machtig enorm.
* Dank God voor Zijn liefde en vraag om verschillende manieren en kansen om dit uit te delen en
door te geven aan de mensen die je vandaag ontmoet.

