
 

 
 

“Staak de strijd, 
en erken dat ik God ben” 

Psalm 46:11 
 
 

“Spreek, HEER, 
uw dienaar luistert” 

1 Samuel 3:9 
 
 

Jongerenweekenden: 
www.meetanddiscover.nl 

 

 
 
 
Bron: www.philipnunn.com 
    
Writings > Devotional Booklets 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stille Tijd  #10       datum: 
 

Jezus is aanbidding waard! 
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 4:1-11. 
Mediteren: Wat leer je over Jezus in deze blik 

in de toekomst?  

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v2. Mijn God zit op een troon. Hij heeft alles in de hand! 
v4. De ‘24 ouderlingen’ kunnen een symbool zijn voor 

Gods volk uit het OT (12 stammen) en het NT (12 
apostelen) die samen Jezus aanbidden (2:10). Ik 
zal Hem daar ook aanbidden! 

v8. God is heilig, almachtig en eeuwig, en ik kan Hem 
nu al mijn Vader noemen! 

v11. Het was Gods wil mij te scheppen en tot vandaag 
in leven te houden. Ik wil alles wat ik heb en ben 
ook voor Zijn troon werpen.  

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 [13] 

 

Stille Tijd Boekje 
11 dagen in de brief OPENBARING 

 
 
 
 

  
             

Naam: __________________ 
 

 

 
 
 
 

Wat is een Stille Tijd niet? 
 
 Het is niet een methode om ‘succes’ te 

hebben! 
 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 een 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. 
 

 

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

nodig heb. Ik wil graag Zijn stem horen. 
  

  [2] 



Opmerkingen over Openbaring 
 

 
 Een deel van de symboliek in het boek 

Openbaring is duidelijk, maar bij veel zijn 
verschillende betekenissen mogelijk. 

 De 7 kandelaren zijn 7 gemeentes die er in de 
tijd van Johannes in Azië (vandaag Turkije) 
waren (1:20). De 7 sterren en 7 engelen 
kunnen ook de gemeenten met een ánder 
accent verbeelden. 

 Hier leren we hoe Jezus een gemeente ziet. 
Hij ziet wat goed is en ook wat beter moet. 

 Elk van de 7 brieven begint met een 
bijzondere beschrijving van de Heer Jezus, die 
past bij de situatie van die gemeente. 

 Sommige denken dat de 7 gemeente ook 
perioden in de geschiedenis van de kerk 
kunnen laten zien. 

 Je hoeft geen kerkgeschiedenis of profetische 
symboliek te kennen om een woord van God 
uit dit boek te ontvangen.  

 Er is een zegen verbonden aan allen die de 
moeite nemen om dit boek te lezen – je hoeft 
niet alles te begrijpen! (1:3). 

 
[1] 
 
 
 
 
 
 

 

 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 tegen 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 las. 
  

2 minuten:  Mediteren. Denk na over wat je  las. 
Vraag je af:  
    - 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 moet imiteren of      
      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. 
 

   [3] 

Stille Tijd  #11       datum: 
 

Jezus: Leeuw & Lam  
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 5:1-14. 
Mediteren: De Heer Jezus als geslacht Lam 

staat voor eeuwig centraal, ook in 
de hemel! Het gaat om Hem, niet 
om mij!  

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

Een ‘boekrol’ kan een symbool zijn van een testament 
of een verbond met Gods doel voor de wereld. Openen 
betekend dan dit doel in beweging zetten.  
v5. Wat heeft Jezus gemeenschappelijk met een 

Leeuw? 
v6. Wat is de overeenkomst tussen Jezus en een Lam? 
v8. Mijn gebeden zijn ook aangenaam voor God. 
v9. Ook in de toekomst zal het werk van de Heer Jezus 

centraal staan: Zijn bloed heeft ook mij gekocht! 
 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 

 
 

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

 [14] 

 
 
 
 
 

Stille Tijd  #9       datum: 
 

Laodicea: Niet koud niet heet! 
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 3:14-22. 
Mediteren: Heb je iets nodig? Hoe rijk ben je 

en hoe warm is je hart in Gods 
ogen? 

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v14. Het ‘begin van Gods schepping’ verwijst naar wie 
de schepping in beweging gezet heeft, de 
Soeverein Heerser van alles. Die heeft ook 
interesse in mij! 

v15-16. Hoe warm wordt mijn hart als ik aan de Heer 
Jezus denk? 

v19. Correctie is een teken van Gods liefde voor mij. 
v20. Heer Jezus, U bent van harte welkom in mijn 

leven vandaag. Ik wil samen met U leven.  
 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 

 

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

 [12] 



Stille Tijd  #8       datum: 
 

Filadelfia: Mijn Woord 
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 3:7-13. 
Mediteren: De Heer was blij omdat ze in hun 

nieuwe situatie Gods Woord 
hadden bewaard. Houd vast!  

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v7-8. Is er een open deur in mijn leven waardoor Jezus 
wil dat ik samen met Hem binnenga? God weet dat 
ik weinig kracht heb.  

v9. ‘Ik u liefheb’ – Hij houdt ook van mij! Halleluja!!  
v10. Als het moeilijk en gevaarlijk wordt, kan mijn God 

mij ook bewaren. 
v11.Help mij Heer om de goede dingen die U mij 

gegeven heeft niet te verliezen. 
   

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Stille Tijd  #6       datum: 
 

Thyatira: Geloof & Werken 
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 2:18-29. 
Mediteren: Dit was een mooie gemeente en 

toch er iets ging mis. Wat leer je 
ervan?  

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v18-19. De ogen van de Heer Jezus zagen dieper dan 
de mooie activiteiten van een groeiende gemeente.  

v20-21. Hoe belangrijk is mijn keuze van mensen 
waarmee ik omga? 

v21. God geeft je tijd om je van iets te bekeren. In die 
tijd is Gods Geest aan het werk. Moet ik van iets 
bekeren of iets veranderen? 

v23. Wat leer ik hier van God? 
v12. Ben ik in gevaar iets goeds los te laten? 
 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Stille Tijd  #1       datum: 
 

Openbaring van Jezus 
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 1:1-8. 
Mediteren: Het doel hier is om iets over de 

Heer Jezus te openbaren. Wat leer 
je hier over de opgestane Jezus?   

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v1. Waarom wil God dingen aan Johannes en mij 
bekendmaken? Heb ik er interesse in? 

v3. Hier is een mooie motivatie om Openbaring te 
lezen… ik hoef niet alles te begrijpen!  

v5. ‘Eerstgeborene’ betekent hier ‘meest belangrijk’. 
Jezus heeft mij lief en heeft mij van al mijn zonden 
gewassen! Dank U Heer!  

v.6. Wie ben ik nu? Wat heeft God mij gemaakt? 
 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stille Tijd  #3       datum: 
 

Efeze: Eerste liefde 
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 2:1-7. 
Mediteren: Wat leer je van een gemeente die 

goed bezig was maar met weinig 
liefde? Kan dat ook met jou 
gebeuren? 

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v1. Een ‘ster’ kan ook een symbool zijn voor een 
gemeente. Ook als het moeilijk gaat, blijven de 
sterren in Zijn hand. Dat troost me! 

v2-3. Kan Jezus een aantal van deze mooie dingen in 
mijn leven zien? 

v4. ‘Eerste liefde’ kan ‘meest belangrijke liefde’ 
betekenen. Welke plek heeft Jezus in mijn hart? 

v5. Is er iets waarvan ik me moet bekeren?  
 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 [6] 



 Stille Tijd  #2       datum: 
  

 Zeven Gemeentes 
Bidden: Vraag de Heer door Zijn Woord tot 
  jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 1:9-20. 
Mediteren: Wat leer je hier over hoe de Heer 
  Jezus is en over Zijn interesse in 
  personen en gemeenten?  
  

 DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v9. Johannes moet een prijs betalen om trouw aan 
Jezus te blijven. Ben ik daartoe ook bereid?   

v10. ‘Dag des Heren’ de opstandingsdag, is zondag. Is 
die dag voor mij ook een beetje anders? Kan dat 
nuttig voor mijn christelijk leven zijn? 

v13. ‘Kandelaren’ zijn gemeentes. Hun rol is licht in de 
wereld uit te stralen. Is mijn manier van leven een 
licht? Wat straal ik uit? 

v17. Waarom hoef ik niet bang te zijn? 
  

 Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
  
  
  

  

  

  

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

Stille Tijd  #4       datum: 
 

Smyrna: Arm maar trouw 
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 2:8-11. 
Mediteren: Ze hadden het moeilijk. Misschien 

gaan sommigen dood. Jezus 
presenteert zich hier als Hem ‘Die 
dood is geweest en weer levend is 
geworden’. Wat leer je ervan?  

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v9. Jezus ziet wat ik doe maar ook hoe het met me 
gaat. Ook mijn problemen.  

v10. Ik hoef mijn onbekende toekomst niet te vrezen. 
Ook in moeilijke tijden ben ik geroepen om trouw te 
blijven.  

v11. Gods Geest wil ook aan mij dingen duidelijk 
maken. Sta ik ervoor open? 

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Stille Tijd  #7       datum: 
 

Sardis: Onbevlekte kleren 
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 3:1-6. 
Mediteren: Wat leer je hier over hoe Jezus 

personen in een gemeente ziet?   
 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v1. ‘Zeven Geesten’ kan een referentie zijn aan ‘de 
volmaakte Geest van God’. Deze zag er uit als een 
levende gemeente. Hoe levend is mijn geloof?  

v2-3. Als ik niet waakzaam ben, kan ik goede dingen 
(Bijbelkennis, gewoontes, vrienden) verliezen. 

v4. Soms moet ik sterk zijn en bereid alleen met Jezus 
te staan. God ziet mij en vraagt mij rein voor Hem 
te leven ook als andere christen anders denken. 

v5. Jezus trots is op wie trouw aan Hem blijft. Ik wil 
graag Hem horen en gehoorzamen.  

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 [10]  
 
 
 
 
 
 
 

 

Stille Tijd  #5       datum: 
 

Pergamus: Mijn Naam  
Bidden:  Vraag de Heer door Zijn Woord tot 

jou te spreken. 
Lezen:  Lees Op. 2:12-17. 
Mediteren: Je hebt de Heer Jezus en Gods 

Woord nodig. Wat leer je hier 
erover? 

 

DENK TIPS – Gebruik alleen indien nodig  

v13. Ze hadden het moeilijk en toch hielden zij vast aan 
de Naam van Jezus – aan wie Jezus echt was en 
is. Hoe kan ik dit ook vandaag doen?  

v14. Hoe serieus neem ik ‘de leer’ uit Gods Woord? 
Wat voor leer volg ik? Zoek ik Gods waarheid? 

v16. Een ‘zwaard’ is een beeld van ‘Gods Woord’ (Heb. 
4:12). Gaat wat ik hoor en doe samen met Gods 
Woord? 

v17. Het ‘manna’ was voedsel dat God elke dag gaf. 
Elke dag wil God me iets fris en nieuws geven.  

 

Kernboodschap voor mij voor vandaag: 
 
 
 
 
 

 

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

 [8] 


