
 

 
 
 

“Staak de strijd, 

en erken dat ik God ben” 
Psalm 46:11 

 
 

“Spreek, HEER, 

uw dienaar luistert” 
1 Samuel 3:9 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bron: www.philipnunn.com 

 Tools > Discipleship 
 
 

 
 
 

Stille Tijd  #11       datum: 
 

Liefde en Liefde en Liefde en Liefde en relatiesrelatiesrelatiesrelaties    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 23:8-13 drie keer door. 
Mediteren: Welke van de woorden van Jozua 

zijn ook voor jou van toepassing?  
 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v8. Welke rol speelt God in mijn leven tot nu?   
v10. Heb ik de hand van God in mijn leven gezien? Wat 

heeft Hij voor mij gedaan? 
v11. We kunnen liefde voor God verliezen. Hoe veel 

houd ik van mijn hemelse Vader? 
v.12-13 Sommige relaties zijn voor een Christen niet 

goed. Welke relaties heb ik? Welke keuzes heb ik 
daarin te maken? (bijvoorbeeld afstand nemen of 
beter leren kennen) Wil ik dat ook? 

 

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 

 
 
 

 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 
[13] 

 

Stille Tijd Boek 
12 dagen in het boek Jozua 

 

 

UW LOGO 

HIER 
 

 

Naam: __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

• Een voorstel 

Mijn 7 minuten met God           
•  

1 minuut : Bidden. Dank God voor het leven, 
vrienden, werk en andere zegeningen die Hij je geeft. 
Vraag de Heer je schoon te maken en door Gods 
Woord tot je te spreken. Als je je van zonde bewust 
bent, belijd die aan Hem. Kom tot rust. 
•  

3 minuten :  Lezen. Lees zo’n 10 verzen uit de 
Bijbel. Lees met een potlood of kleurpotloden in de 
hand om iets wat je aanspreekt te onderstrepen, en  
aan te geven tot hoever je gelezen hebt. 
•  

2 minuten :  Mediteren. Denk na over wat je 
gelezen hebt. Stel jezelf de volgende vragen:  
    - Is er een zonde die ik moet belijden? 
    - Is er een gebod dat ik moet gehoorzamen? 
    - Is er een belofte waar ik steun in vind? 
    - Is er een voorbeeld dat ik kan navolgen of moet      
      vermijden? 
    - Is er iets te leren over hoe God is?  
    - Is er iets om dankbaar voor te zijn? 
•  

1 minuut :  Bidden. Dank God voor wat je hebt 
geleerd. Aanbid Hem voor wie Hij is. Vraag de Heer om 
hulp om verzoekingen die vandaag op je pad komen te 
weerstaan en om Zijn Woord te gehoorzamen. Vraag 
Hem ook aan jou een goed werk te laten zien wat je 
vandaag kunt doen. Beveel jezelf met je familie en 
andere christenen bij de Heer aan. 
 

• [2] 



WWWWat is at is at is at is een een een een Stille TijdStille TijdStille TijdStille Tijd    nietnietnietniet????    
 
• Het is niet een manier om Gods zegen af te 

dwingen! 
• Het is niet nog een plicht om je snel 

gefrustreerd en schuldig te laten voelen! 
• Het is niet een tijd om snel een dagboekje te 

lezen. Ook niet voor diepe Bijbelstudie! 
    

Wat is Wat is Wat is Wat is een een een een Stille Tijd?Stille Tijd?Stille Tijd?Stille Tijd?    
 
• Het is een tijd om stil te zijn in de 

aanwezigheid van de Heer Jezus. 
• Het is een tijd om te proberen de stem van 

God de Vader te horen door Zijn Woord. 
 

 

WWWWaaroaaroaaroaarom een Stille Tijd?m een Stille Tijd?m een Stille Tijd?m een Stille Tijd?    
 
• Omdat ik een vriend van God ben. 
• Omdat ik kracht en perspectief voor vandaag 

nodig heb.   
[1] 
 
 
 
 
 

 

Stille Tijd  #1       datum: 
 

Wees sterk en moedigWees sterk en moedigWees sterk en moedigWees sterk en moedig    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 1:6-9  drie keer door. 
Mediteren: Waarom heeft God Jozua 3 keer 

bevolen om sterk en moedig te 
zijn? Heb ik dit bevel soms ook 
nodig? Waarom kon Jozua  sterk 
en moedig zijn? 

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v6. God geeft Jozua een taak. Heeft God misschien 
een taak voor mij te doen? Welke dan? 

v8. Welke rol speelt Gods Woord in mijn leven?  
v9. Is de HEER ook mijn God? Is Hij ook met mij? 

Hier? Nu? 
 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 

 
 

 
 
 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 
[3] 

Stille Tijd  #12       datum: 
 

Kies dan nu…Kies dan nu…Kies dan nu…Kies dan nu…        
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 24:14-18 . 
Mediteren: Wat leer je hier van de woorden en 

voorbeeld van Jozua?  
 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v14. Heeft de Heer Jezus de eerste plek in mijn hart – 
of heb ik andere ‘goden’? 

v15. Voor wie heb ik gekozen? Hoe laat ik dat zien? 
v15. Wat voor invloed heb ik op de anderen in mijn 

huis/omgeving? Ben ik een goed voorbeeld?  
v16-18. ‘De HEER is onze God’ – ook mijn God? Sta 

‘ik’ of staat God centraal in mijn leven? Vandaag 
kies ik om voor U, mijn God, te leven. Help mij! 

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 

• [14] 
 
 
 
 
 
 
 

Stille Tijd  #10       datum: 
 

Omgaan met zegenenOmgaan met zegenenOmgaan met zegenenOmgaan met zegenen    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 22:4-8  drie keer door. 
Mediteren: Welke van de woorden van Jozua 

zijn ook voor jou van toepassing? 
 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v5. Heb ik God van harte lief? Wandel ik op eigen of 
Gods wegen? Neem ik Gods geboden in acht?  

      Wat ik voor de Heer doe, doe ik dat met heel mijn 
hart en ziel? Hoe kan het beter? 

v7-8. Jozua zegende het volk met bemoedigende en 
opbouwende woorden. Wie kan ik zegenen? Hoe? 

v9. Wat heb ik van God ontvangen dat ik met anderen 
kan delen? 

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 

 
 
 

 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 

• [12] 



Stille Tijd  #9       datum: 

BetrouwbareBetrouwbareBetrouwbareBetrouwbare    beloftenbeloftenbeloftenbeloften    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 21:43-45 . 
Mediteren: Wat leer je hier over God? Hoe is 

dat relatie tussen Gods beloften en 
onze inspanningen?   

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v43. ‘God gaf’ en de Israëlieten vechten en ‘namen in 
bezit’ – is er een zegen die God mij wil geven en 
waar ik voor moet vechten en die in bezit nemen? 

v44. God geeft voorwaardelijke en ook 
onvoorwaardelijke beloften – ook voor mij. Kan ik 
een paar noemen? Ik zal God danken omdat Hij 
altijd trouw aan Zijn beloften is. 

v45. Sommige Israëlieten slaagden er niet in al hun 
vijanden uit te drijven (zie 17: 12-13). Hoe kan ik 
met Gods hulp in overwinning leven?  

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 
[11] 
 
 
 
 
 
 

Stille Tijd  #7       datum: 
 

Volg je Volg je Volg je Volg je vernieuwdvernieuwdvernieuwdvernieuwdeeee    harthartharthart    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees het verhaal van Kaleb in  

Jozua 14:6-11  twee keer door. 
Mediteren: Wat kan ik hier van Kaleb leren 

over zijn houding tegenover andere 
mensen en tegenover God?  

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v7. Wat voor invloed hebben mijn vrienden over wat ik 
denk, zeg en doe? Ben ik bereid anders te zijn? 

v8. Hoe is mijn hart in vergelijking met dat van Kaleb? 
Volg ik de Heer Jezus met passie?  

v11. Is mijn wens om God te volgen vandaag sterker of 
zwakker dan vroeger? Hoe kan ik het sterker 
maken?  

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 
[9] 

Stille Tijd  #2       datum: 
 

Vergeet niet!Vergeet niet!Vergeet niet!Vergeet niet!    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 4:19-24  drie keer door. 
Mediteren: Waarom waren de 12 stenen 

opgericht? Wat kunt je doen om te 
laten zien en niet te vergeten wat 
God voor jou heeft gedaan? 

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v21. Kan ik iets doen zien wat anderen stimuleert om 
(mij) goede vragen over God te stellen? 

v23. Heeft God duidelijk iets bijzonders voor mij 
gedaan? Wat kan ik doen om dat niet te vergeten? 
Hoe kan ook dit een zegen voor anderen zijn? 

v24. Geloof ik dat mijn God sterk is? Hoe laat ik zien 
dat ik vol ontzag voor Hem ben?  

 

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 

 
 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 

• [4] 

 
 
 
 
 
 

Stille Tijd  #4       datum: 
 

Zonde Zonde Zonde Zonde maakt maakt maakt maakt ons ons ons ons lafaardslafaardslafaardslafaards    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 7:16-21  drie keer door. 
Mediteren: Wat kan je hier leren over de zonde 
                     van Achan en hoe hij ermee omging?  
 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v16-18. Het selectie proces geeft Achan tijd om zijn 
zonde vrijwillig te belijden. Is er een zonde die ik 
moet belijden? Waarom doe ik het soms niet? 

v20. Mijn zonde is tegen de Heer. Ik moet zonde 
belijden om een goede relatie met Hem te hebben.  

v14. Ik zag. Ik begeerde. Ik nam ze weg. Ervaar ik de 
laatste tijd verleiding om iets verkeerd te doen?  

 
 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 

 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 

• [6] 



Stille Tijd  #3       datum: 
    

De Heer ontmoetenDe Heer ontmoetenDe Heer ontmoetenDe Heer ontmoeten 

Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 
zeggen door Zijn Woord. 

Lezen:  Lees Jozua 5:13-15  drie keer door. 
Mediteren: Voordat de verovering van het land 

begon, kwam de Heer Jozua 
tegemoet. Waarom?  

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v14. Wie was die Man? Heeft God een leger? Ben ik 
een soldaat? Wie is mijn Bevelhebber? 

v14. De vraag van Jozua aan het einde van v.14 kan 
ook mijn gebed zijn. Wil ik die vraag stellen? 

v15. Ben ik mij bewust van Gods heiligheid? Welke 
invloed heeft Gods heiligheid op hoe ik leef? 

 

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 

 
 
 
 
 

 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 
[5] 
 
 
 
 
 

 

Stille Tijd  #5       datum: 
 

Ik kan het zelf doen!Ik kan het zelf doen!Ik kan het zelf doen!Ik kan het zelf doen!    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 9:6-7, en 9:14-16 twee 

keer door. 
Mediteren: Verplaats je in de situatie van 

Jozua. Wat leer je uit dit verhaal 
over zelfvertrouwen?  

  

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

V6-7. Loop ik het gevaar om een verkeerde bond te 
sluiten? – op werk, financieel of in relaties? 

v14. Het is normaal en goed om onderzoek te doen. 
Maar niet alleen onderzoek. Waar heb ik God bij 
nodig vandaag? Zal ik nu Gods hulp vragen? 

 

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 

 
 
 
 

 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 
[7] 

Stille Tijd  #8       datum: 
 

    OnOnOnOngelukken gebeuren!gelukken gebeuren!gelukken gebeuren!gelukken gebeuren!    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 20:1-6  twee keer door. 
Mediteren: Vrijsteden laten zien dat God weet 

dat rampen en ongelukken kunnen 
gebeuren. Wat leer je hier over 
gerechtigheid en genade?  

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v2. God weet dat ongelukken kunnen gebeuren en 
voorkomt die niet altijd. Waarom niet?  

v3. Wat is het verschil tussen gerechtigheid en wraak? 
Past gerechtigheid en/of wraak bij vergevings- 
gezindheid? 

v4. Hoe ga ik om met moeilijke mensen? Haat ik soms 
mensen? Zoek ik soms wraak?  

v6. Hoe kan ik anderen vergeving en genade tonen?  
 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 

• [10]  

 
 
 
 

Stille Tijd  #6       datum: 
 

Stenen uit de hemel?Stenen uit de hemel?Stenen uit de hemel?Stenen uit de hemel?    
Bidden:  Vraag de Heer om jou iets te 

zeggen door Zijn Woord. 
Lezen:  Lees Jozua 10:7-11  drie keer door. 
Mediteren: Wat kun je van deze strijd leren over 

de samenwerking tussen God en 
mensen? Wat doet God? Wat 
verwacht Hij van jou? Hoe werkt dat? 

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v8. God gaf, maar Jozua moest ook iets doen. 
Misschien wil God mij een baan, een opleiding of 
een partner geven. God wil mij zeker bevrijding 
geven van verslaving en van ongezonde 
gewoontes. Maar wat verwacht God dat ik doe?  

v10-11. Wat heeft God voor Israël gedaan? Wat kan 
God voor mij doen? 

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 

 
 

 
 

Bidden:  Reageer op deze kernboodschap. 
  Neem tijd om Hem te aanbidden. 

• [8] 


