
stap 
voor 

stap



Denk niet aan de dingen van vroeger, 
let niet op de dingen van het verleden.

Zie, 
Ik maak iets nieuws. 

Nu zal het ontkiemen. 
Zul je dat niet weten? 

Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, 
rivieren in de wildernis.

Jesaja 43:18-19 HSV



En Hij Die op de troon zit, zei:

Zie, 
Ik maak alle dingen nieuw. 

En Hij zei tegen mij: 
Schrijf, 

want deze woorden zijn 
waarachtig en betrouwbaar.

Openbaring 21:5 HSV



als iemand in Christus is, 
is hij een nieuwe schepping: 

het oude is voorbijgegaan, 

zie, 
alles is nieuw geworden

2 Korinthe 5:17 HSV



Als je christen wordt, 
word je van binnen helemaal nieuw. 

Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. 
Er is een heel nieuw leven begonnen.  

2 Korinthiërs 5:17 HTB



Daarom verliezen wij de moed niet; 
integendeel, 

ook al vergaat onze uiterlijke mens, 
toch wordt de innerlijke mens 
van dag tot dag vernieuwd. 

2 Korinthe 4:16 HSV



Bedrieg elkaar niet, 
nu je de oude mens 

en zijn leefwijze afgelegd hebt 
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, 

die steeds vernieuwd wordt 
naar het beeld van zijn schepper 

en zo tot inzicht komt.

Kolossenzen 3:9,10 NBV21



Geef dus jouw vroegere levenswandel op 
en leg de oude mens af, 

die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; 
laat je voortdurend vernieuwen 

in je geest en je denken 
en trek de nieuwe mens aan,

die naar Gods wil geschapen is 
in waarachtige rechtvaardigheid 

en heiligheid.

Efeziërs 4:22-24 NBV21



Als je werkelijk zijn stem hebt gehoord en Hij je 
de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt, 

moet je je oude menselijke natuur 
als oude kleren uittrekken, 

jouw vroegere manier van leven 
die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten. 
Jouw denken moet grondig vernieuwd worden. 

Sterker nog, je moet een heel nieuw mens worden 
die alleen voor God leeft, zuiver en goed. 

Trek een nieuwe natuur aan 
als een stel nieuwe kleren. '

Efeziërs 4:21-24 HTB



NIEUWE MENS  LEVEN

=> Liefde 
=> Vreugde
=> Vrede 

=> Geduld
=>Vriendelijkheid
=> Goedheid
=> Geloof
=> Zachtmoedigheid 

=> Zelfbeheersing

OUDE MENS  DOOD

wrokkig angstig egoïstisch onverschillig  
teleurgesteld bezorgd moedeloos

onrustig boos agressief heerszuchtig 
vijandig  

ongeduldig haastig onverdraagzaam
onvriendelijk genadeloos onaardig kortaf

kwaadaardig hatelijk
twijfelachtig ongelovig wantrouwend

hard trots fel kritisch ongevoelig bitter 
cynisch hoogmoedig  

hebzuchtig onmatig instabiel driftig 
prikkelbaar



als iemand in Christus is, 
is hij een nieuwe schepping: 

het oude is voorbijgegaan, 

zie, 
alles is nieuw geworden

2 Korinthe 5:17 HSV



alles 
nieuw



nieuw hart
nieuwe start
nieuwe geest 
nieuw gebod  

nieuwe schepping
nieuw verbond

nieuwe weldaden
nieuwe kracht
nieuwe mens
nieuw leven 
nieuwe wijn

nieuw denken
nieuw Jeruzalem 

nieuw lied 
nieuw deeg 

nieuwe wereld
nieuwe relatie

nieuwe weg

nieuwe hemel
nieuwe aarde
nieuwe dag 

nieuwe moed
nieuwe kudde

nieuw huis
nieuwe wet

nieuwe naam
nieuwe morgen
nieuwe vrucht 
nieuwe energie 
nieuwe dingen

nieuwe opdracht 
nieuwe generatie

nieuwe nacht 
nieuwe kans
nieuwe maan
nieuwe koning

nieuwe kleren
nieuw teken 

nieuw graanoffer
nieuw hout  
nieuw graf 

nieuwe wijnzak 
nieuw bovenkleed

nieuwe schaal 
nieuw altaar
nieuwe oogst 
nieuwe leer

nieuwe opbrengst
nieuw jaar 

nieuwe geboorte 
nieuw lichaam 

nieuwe tongen/talen
nieuwe tempel 



(…)
laten ook wij (…) 

afleggen alle last en de zonde, 

die ons zo gemakkelijk verstrikt. 
(…) 

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, 
de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Hebreeën 12:1-2 HSV



Het oog is de lamp van het lichaam. 

Als jouw oog zuiver is 

en alleen op het goede gericht, 
leeft je hele lichaam in het licht. 

Maar als jouw oog boosaardig is, 
Leef je geheel in het donker. 

Laat jouw oog niet verduisteren 
door het op het kwaad te richten. 

Lucas 11:34-35 HTB



Broeders en zusters, 
richt daarom jouw gedachten 

op alles
wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver 
en mooi is en wat goed bekend staat, 

kortom alles 
wat deugdzaam en loffelijk is. 

Filippenzen 4:8 HTB



Gelukkig zijn de mensen 
met een zuiver hart, 

want zij zullen God zien. 

Mattheüs 5:8 HTB



Niemand heeft ooit God gezien, 
maar zijn enige Zoon, 
die één met Hem is, 

heeft ons laten zien wie God is. 

Johannes 1:18 HTB



In de persoon van Christus 
is de onzichtbare God zichtbaar geworden, 

Colossenzen 1:15a HTB



Hij (Jezus) sprak in de verschillende synagogen 

en stond bij iedereen hoog in aanzien. 
Hij kwam ook in Nazaret, 
waar Hij was opgegroeid, 
en volgens zijn gewoonte 

ging Hij op sabbat naar de synagoge. 
Toen Hij opstond om voor te lezen, 

werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja 
overhandigd, en Hij rolde hem af 

tot de plaats waar geschreven staat:

Lucas 4:15-17 NBV21



De Geest van de Heer rust op Mij,
want Hij heeft Mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft Hij Mij gezonden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,

om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

(…)
Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst 

die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 
Lucas 4:18-19, 21 NBV21



Langs de weg zat een blinde bedelaar, Bartimeüs. 
Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazareth eraan 

kwam, begon hij te schreeuwen: 
‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 

‘Houd je mond!’ snauwden de mensen. 
Maar Bartimeüs trok er zich niets van aan 

en schreeuwde nog harder: 
‘Zoon van David, heb toch medelijden met mij!’ 
Jezus bleef staan: ‘Roep hem eens hier,’ zei Hij. 

Zij riepen de blinde man. 
‘Je boft,’ zeiden ze. ‘Kom, Hij roept je!’ 



De man gooide zijn jas neer, 

sprong op en liep naar Jezus toe. 
‘Wat kan Ik voor u doen?’ vroeg Jezus. 

‘Och, Here,’ antwoordde de blinde man, 
‘ik wil zo graag kunnen zien!’ 

‘Dat kan,’ zei Jezus. 
‘Omdat u op Mij vertrouwt, bent u genezen.’ 
Op datzelfde moment kon de man weer zien.

En hij ging met Jezus mee naar Jeruzalem.'

Marcus 10:47-52 HTB



Zaterdag 9 april 2022

Lieve gemeente,

open je ogen en zie Mij.
Ik giet olie op jouw hoofd,

druipend van overvloed.

Alles geef Ik jou.

Je weet het nog niet,

maar álles is voor jou.

De weg is bereid 

door Mij.

Er is herstel voor jou,

zoveel herstel,
in overvloed aanwezig.

Volledig herstel
ín jou.

Kom naar Mij toe.

Ik ben zo dicht bij jou.

Lieve gemeente,

zie alleen Mij.
(…)



Alleen Ik doe er toe.

Wees niet bang.

Sta op en zie Mij.
In de autoriteit 

die Ik jou geef.

Kom naar het altaar,

kom naar voren.

Open de ogen 
van jouw hart.

Een hart van vlees.

Het stenen hart is weg.

Door mij geruild,

aan het kruis.

Hou Mij vast,

Ichtus gemeente.

Jij draagt Mijn Naam!



om een genadejaar van de HEER uit te roepen
(hier was Jezus gestopt met lezen)

en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 

om aan Sions treurenden te schenken:
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,

vreugdeolie in plaats van rouw,
feestkledij in plaats van verslagenheid. 

Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

Jesaja 61:2-3 NBV21





Dit zijn wij!

(met kroon ipv stof, vreugdeolie ipv rouw  

en feestkledij ipv verslagenheid, 
er heeft een machtige ruil plaatsgevonden!) 

Terebinten van gerechtigheid,
geplant door de HEER 

als teken van zijn luister.

Jesaja 61:3 NBV21



Is dit niet HET VASTEN dat Ik verkies: 
dat je de boeien van de goddeloosheid losmaakt, 

dat je de banden van het juk ontbindt, 
dat je de onderdrukten vrij laat heengaan 

en dat je elk juk breekt? 

Is het niet dit , 
dat je jouw brood deelt met wie hongerlijdt, 
en de ellendige ontheemden een thuis biedt, 

dat, als je een naakte ziet, je hem kleedt, 
en dat je je voor eigen vlees en bloed niet verbergt? 
Dan zal jouw licht doorbreken als de dageraad, 

en jouw herstel snel intreden. 

Jouw gerechtigheid zal voor je uit gaan en de heerlijkheid 
van de HEERE zal jouw achterhoede zijn. 



Dan zul je roepen en de HEERE zal antwoorden, 
dan zul je om hulp roepen en Hij zal zeggen: 

Zie, hier ben Ik. 
Als je het juk uit je midden wegdoet, 

het uitsteken van de vinger 
en het uitspreken van ongerechtigheid; 

als je jouw hart opent voor de hongerigen, 
en de verdrukte ziel verzadigt, 

dan zal jouw licht in de duisternis opgaan, 

en jouw donkerheid als de middag zijn. 
En wie uit jou voortkomen , 

zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; 
de fundamenten, van generatie op generatie verwoest , 

zul jij herstellen. 



En jij zult genoemd worden: 
hij die bressen dichtmaakt, 

hij die paden herstelt, 
opdat men er weer kan wonen. 

En de HEERE zal je voortdurend leiden, 
Hij zal jouw ziel in dorre streken verzadigen, 

jouw beenderen kracht geven; 
jij zult zijn als een bevloeide tuin, 

als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. 

Jesaja 58:6-12 HSV



En jullie worden 
priesters van de HEER 

genoemd,
dienaren van onze God 

zul jullie heten.
(…)

Jesaja 61:6a NBV21



Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde 
als een werktuig voor het onrecht, 

maar juist in dienst van God, 

als levenden die uit de dood zijn opgewekt. 
Stel jezelf in dienst van God 

als een werktuig voor de gerechtigheid. 

Romeinen 6:13 NBV21



Hij (Jezus) 

stond van tafel op, 
legde zijn mantel af 

en 
deed een linnen doek 

om zijn middel. 

Johannes 13:4 HTB



(…) 
wat Ik voor jullie heb gedaan, 

moeten jullie ook doen. 
(…)

Je zult gelukkig zijn 
als je dit niet alleen begrijpt, 

maar er ook naar handelt.

Johannes 13:14, 17 HTB



Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld 
als zuivere, onschuldige kinderen van God. 
Want in deze wereld zijn jullie als sterren

die het licht van God uitstralen 
en die de mensen het woord voorhouden 

dat het leven geeft. 

Filippenzen 2:15-16a HTB



Het pad van de rechtvaardigen 
is stralend als de zon,

die opkomt, 
hoger klimt, 

totdat de dag zijn licht verspreidt.

Spreuken 4:18 HSV



Ik dank God zonder ophouden voor jullie en in mijn gebed 
vraag ik de God van onze Here Jezus Christus

—de Vader die alle eer verdient— jullie wijsheid te geven, 

opdat je helder en duidelijk zult zien
wie Christus is en Hem door en door zult kennen. 

Ik bid dat je innerlijk vol licht zult zijn, 
zodat je zult zien 

tot welke heerlijke toekomst je geroepen bent. 
Dan zullen jullie weten wat een geweldige rijkdom 

God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. 
Ik bid dat jullie zullen beseffen 

hoe ontzaglijk groot de kracht is 
die werkzaam is in ons die in Hem geloven. 

Efeziërs 1:16-19 HTB



Blijf erop toezien 
dat jouw innerlijke houding 

moet zijn zoals die van Christus Jezus, 
die, hoewel Hij de gestalte van God had, 

Zich niet heeft vastgeklampt 
aan zijn goddelijke rechten. 

Integendeel, 
Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, 

nam de gestalte aan van een dienaar 
en werd een mens. 

Filippenzen 2:5-7 HTB



Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen 
om gediend te worden, 

maar om te dienen, 
en Zijn ziel te geven 

als losprijs voor velen. 

Markus 10:45 HSV



(…)
dien elkaar door de liefde. 

Galaten 5:6b HSV



En bovenal, 
kleed je in de liefde, 

dat is de band 
die jullie tot een volmaakte eenheid maakt.

Kolossenzen 3:14 NBV21



Daarom ook 
is iemand die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 
Het oude is voorbij, 

het nieuwe is gekomen. 

2 Korintiërs 5:17



Al dit nieuwe komt van God, 
die ons door Jezus Christus 

bij Zichzelf heeft teruggebracht.

Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen 
dat iedereen het nu met God in orde kan maken. 

Door Christus 
herstelde God Zijn relatie met de wereld, 

Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, 
maar wiste ze uit. 

En wij mogen dit geweldige nieuws 
aan iedereen vertellen. 

2 Korinthiërs 5:18-19 HTB
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