“Staak de strijd,

Stille Tijd Boek
6 dagen – Kom, Heer Jezus!

en erken dat ik God ben”
Psalm 46:11

“Spreek, HEER,
uw dienaar luistert”
1 Samuel 3:9

UW LOGO
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Bron: www.philipnunn.com
Tools > Discipleship

Naam: __________________

Stille Tijd #5

datum:

Stille Tijd #2

Wat ik doe heeft waarde!
waarde!
Bidden:
Lezen:
Mediteren:

Vraag de Heer om jou iets te
zeggen door Zijn Woord.
Lees 2 Kor. 5:1-10 twee keer door.
Wat leer je hier over de terugkomst
van de Heer Jezus? Welke invloed
heeft dit op je gedrag vandaag en je
houding tegenover de toekomst?

Terugkomen!
Bidden:
Lezen:
Mediteren:

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig

v1. Het ‘aardse huis’ is beeldtaal voor mijn lichaam. Ik
woon momenteel in een ‘tijdelijk’ huis.
v7. Wat voor invloed heeft mijn geloof op hoe ik leef?
v10. Wat ik doe vandaag op aarde heeft eeuwige
waarde in de ogen van Christus! Wat voor invloed
heeft dit op wat ik met mijn tijd doe? Kan iets beter?

datum:

Vraag de Heer om jou iets te
zeggen door Zijn Woord.
Lees Hand. 1:4-11 twee keer door.
Wat leer je hier over de terugkomst
van de Heer Jezus? Welke invloed
heeft dit op je gedrag vandaag en je
houding tegenover de toekomst?
DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig

v7. Ben ik soms nieuwsgierig over wanneer God van
plan is Zijn beloften waar te maken?
v8. Wat voor taak heb ik in de tussentijd hier op aarde?
Wat heb ik nodig om deze taak uit te voeren?
v11. Wat doet die belofte met mij?

Kernboodschap voor mij voor vandaag:

Kernboodschap voor mij voor vandaag:

Bidden:
[5]

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

Bidden:

Reageer op deze kernboodschap.
Neem tijd om Hem te aanbidden.
[2]

Stille Tijd #1

datum:

Stille Tijd #6

Ik kom spoedig

Mijn Vaders huis
Bidden:
Lezen:
Mediteren:

Vraag de Heer om jou iets te
zeggen door Zijn Woord.
Lees Joh. 14:1-6 twee keer door.
Wat leer je hier over de terugkomst
van de Heer Jezus? Welke invloed
heeft dit op je gedrag vandaag en je
houding tegenover de toekomst?
DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig

v1. Wat mag ik doen als mijn hart onrustig is?
v2. De Heer Jezus zorgt voor ons. Wat doet Hij nog
meer? Wat zal het mooi zijn!
v3. ‘Zijn waar Hij is’. Wat doet deze gedachte met mij?
v6. Jezus is de weg. Ben ik die weg ingeslagen? Heb ik
mijn leven al aan de Heer Jezus gegeven?

Kernboodschap voor mij voor vandaag:

Bidden:
•

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

datum:

Bidden:
Lezen:
Mediteren:

Vraag de Heer om jou iets te
zeggen door Zijn Woord.
Lees Op. 22:12-21 twee keer door.
Wat leer je hier over de terugkomst
van de Heer Jezus? Welke invloed
heeft dit op je gedrag vandaag en je
houding tegenover de toekomst?
DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig

v12. Als Hij vanavond komt, ben ik er klaar voor?
v17. De ‘bruid’ is beeld taal voor de gemeente. Jezus
houdt van ons en kijk ernaar uit om bij ons te zijn.
Hoe diep is mijn liefde voor Hem? Hoe sterk is mijn
verlangen om de Heer Jezus te ontmoeten?
v20. Johannes zegt ‘Ja, kom, Heer Jezus!’ – uit ik dat
verlangen ook aan Hem in gebed?

Kernboodschap voor mij voor vandaag:

Bidden:

Reageer op deze kernboodschap.
Neem tijd om Hem te aanbidden.
[6]

[1]

Stille Tijd #3

datum:

Stille Tijd #4

De Heer ontmoeten!
Bidden:
Lezen:
Mediteren:

Vraag de Heer om jou iets te
zeggen door Zijn Woord.
Lees 1 Thes. 4:13-18 twee keer
door.
Wat leer je hier over de terugkomst
van de Heer Jezus? Welke invloed
heeft dit op je gedrag vandaag en je
houding tegenover de toekomst?

datum:

Alles nieuw!
Bidden:
Lezen:
Mediteren:

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig

Vraag de Heer om jou iets te
zeggen door Zijn Woord.
Lees 2 Petrus 3:8-15 twee keer
door.
Wat leer je hier over de terugkomst
van de Heer Jezus? Welke invloed
heeft dit op je gedrag vandaag en je
houding tegenover de toekomst?
DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig

v13. Waarom is het belangrijk dat ik niet onwetend
moet zijn?
v16. Welke hoop hebben gestorven Christenen?
v17. Wie zal centraal staan bij deze gebeurtenis?
v18. Hoe kan deze belofte mij troosten?

v9. Waarom wacht de Heer Jezus om terug te komen?
v11. Alles wat ik nu heb zal uiteindelijk verbranden.
Wat voor invloed moet dit hebben op wat ik heb en
hoe ik leef?
v14. Is er in deze tekst misschien een tip voor mij?

Kernboodschap voor mij voor vandaag:

Kernboodschap voor mij voor vandaag:

Bidden:

Bidden:

[3]

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

Reageer op deze kernboodschap.
Neem tijd om Hem te aanbidden.
[4]

