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6. Gods verbond Stille tijd 

Dag 1 Genesis 17:1-8. 

Verbond tussen God en Abram 

1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE 
aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel 
voor Mijn aangezicht en wees oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten 
tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken. 3 Toen wierp Abram 
zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: 4 Wat Mij 
betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een 
menigte volken. 5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal 
Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken 
maken. 6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken 
maken en er zullen koningen uit u voortkomen. 7 Ik zal Mijn 
verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun gene-
raties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, 
en voor uw nageslacht na u. 8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het 
land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit 
geven. Ik zal hun tot een God zijn. 
 
Dag 2 Genesis 22:1-18. 

Abraham gehoorzaamt God helemaal 

1 En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef 
stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 2 Hij 
zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het 
land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen 
die Ik u noemen zal.  
3 Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 
twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde 
hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God 
hem genoemd had. 4 Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, 
en hij zag die plaats in de verte. 5 Abraham zei tegen zijn knechten: 
Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen 
gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. 
6 Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op 
zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo 
gingen zij beiden samen. 7 Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham 
en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, 
hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brand-
offer? 8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het 
brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. 9 En zij kwamen 
op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het 
altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het 
altaar, boven op het hout. 10 Toen strekte Abraham zijn hand uit en 
nam het mes om zijn zoon te slachten.  
11 Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en 
zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 12 Toen zei Hij: 
Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu 
weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet ont-
houden hebt. 13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en 
zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struik-
gewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brand-
offer in de plaats van zijn zoon. 14 En Abraham gaf die plaats de 
naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage 
gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden. ^ 
15 Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede 
keer vanuit de hemel. 16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de 
HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet 
onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer 
talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de 
oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in 
bezit hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde 
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. 

Dag 3 Genesis 28:10-22. 

God bevestigt zijn verbond aan Jakob 

10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 Hij bereikte 
de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij 
nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen 
van, en legde zich op die plaats te slapen. 12 Toen droomde hij, en 
zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en 
zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 
13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de 
HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit 
land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. 14 Uw 
nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uit-
breiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u 
en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend 
worden. 15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u 
heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u 
niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! 
16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is wer-
kelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. 17 Daarom was hij 
bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets 
anders dan het huis van God en de poort van de hemel. 18 Daarna 
stond Jakob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn 
hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken 
en goot er olie op. 19 Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de 
naam van de stad eerst Luz was. 20 Jakob legde een gelofte af en zei: 
Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik 
op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te 
trekken, 21 en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, 
dan zal de HEERE mij tot een God zijn. 22 Deze steen, die ik als 
gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van 
alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven. 
 
Dag 4 Exodus 6:1-7. 

God bevestigt zijn verbond aan Mozes 

1 Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE.  
2 Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de 
Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend 
geweest. 3 Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om hun het 
land Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij 
als vreemdeling verbleven. 4 Bovendien heb Ik Zelf het gekerm 
gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten 
werken, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht. 5 Zeg daarom tegen de 
Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de 
dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en 
u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. 
6 Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan 
zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van-
onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 7 Ik zal u brengen in het 
land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, 
Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de 
HEERE. 
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Dag 5 Jeremia 31:31-34. 

Het nieuwe verbond aangekondigd 

31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van 
Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet 
zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat 
Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn 
verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, 
spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die 
dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal 
Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik 
zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan 
zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder 
onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij 
allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de 
HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun 
zonde niet meer denken. 
 
Dag 6BS Hebreeën 8:1-13. 

Het nieuwe verbond een werkelijkheid 

1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n 
Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechter-
hand van de troon van de Majesteit in de hemelen. 2 Hij is een 
Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere 
heeft opgericht en niet een mens. 3 Want elke hogepriester wordt 
aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het 
noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren. 4 Want als Hij op 
aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters 
zijn, die volgens de wet gaven offeren.5 Deze priesters doen dienst in 
een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig 
een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de 
tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeen-
komstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. 6 Nu heeft Hij 
echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook 
van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere belof-
ten is vastgelegd. 7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk 
geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. 8 Want 
hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de 
Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een 
nieuw verbond zal sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik 
met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand 
nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in 
Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de 
Heere. 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël 
sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun 
verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een 
God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En zij zullen beslist 
niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: 
Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot 
onder hen. 12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig 
zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer 
denken. 13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee 
het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat 
veroudert, staat op het punt te verdwijnen. 
 

Dag 7 Exodus 19:3-6. 

Gods volk is een kostbaar bezit voor God 

3 Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem 
vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de 
Israëlieten verkondigen: 4 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egypte-
naren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij 
gebracht heb. 5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en 
Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn per-
soonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult 
voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn 
de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 
 
Dag 8 Leviticus 26:12-25. 

Gehoorzaamheid als voorwaarde 

12 Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult 
Mij tot een volk zijn. 13 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het 
land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun slaven 
bent. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten gaan.  
14 Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, 
15 als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepa-
lingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn 
verbond te verbreken, 16 dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal 
verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen 
bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets 
zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. 17 Ik zal Mijn aange-
zicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij 
die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl 
niemand u achtervolgt.  
18 Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u 
vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. 19 Ik zal de trots op uw 
eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als 
brons. 20 Uw kracht zal voor niets verbruikt worden, uw land geeft 
zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten 
niet. 21 Als u dan tegen Mij blijft ingaan en niet naar Mij wilt luiste-
ren, dan zal Ik u overeenkomstig uw zonden zeven keer harder slaan. 
22 Ik zal de dieren van het veld op u afsturen en die zullen u van 
kinderen beroven, uw vee uitroeien en u in aantal zó verminderen, 
dat uw wegen er verlaten bij liggen.  
23 En als u zich hierdoor nog niet laat bestraffen en tegen Mij blijft 
ingaan, 24 dan zal Ik Zelf ook tegen u ingaan en zal Ik Zelf u 
vanwege uw zonden ook zeven keer harder slaan. 25 Dan breng Ik het 
zwaard over u, dat de wraak van het verbond voltrekt. Wanneer u 
zich dan in uw steden verzamelt, zal ik de pest in uw midden sturen. 
U zult in de hand van de vijand overgegeven worden. 
 
Dag 9 1 Petrus 2:9-10. 

Gods nieuwtestamentisch volk 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 
opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duister-
nis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen 
volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 
maar nu in ontferming aangenomen bent. 
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Dag 10 Openbaring 21:1-10. 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet 
meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die 
voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit 
de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij 
hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn 
en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en 
de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite 
zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  

5 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. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa 
en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor 
niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie 
overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal 
voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelo-
vigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, 
afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van 
vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.  
9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van 
de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en 
zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En 
hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de 
grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij 
God vandaan. 
 

 


