Bijbelrooster | Wees Mijn Getuigen
Getuigen zijn
Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn
getuigen zijn. Handelingen 1: 8
Lezen: Handelingen 1: 4-9
‘Heb je het al gezien en gehoord? Ik hoorde dat… Ik zal dat…’ Zo gaat het vaak als we elkaar iets
belangrijks vertellen. We zijn er vol van. Zo ging het ook met de discipelen van de Heere Jezus. Ook zij
waren er vol van. ‘Waarvan?’ vraag je misschien. Als je een beetje thuis bent in je Bijbel, weet je het.
Ze waren vol van liefde tot de Heere Jezus. ‘Waar het hart vol van is, loop de mond van over’, zeggen
we weleens. Ze wilden Hem gehoorzamen in de opdracht die Hij hun had gegeven. Ze konden niet
anders dan een getuige van Hem zijn. Ze wisten zelf niet hoe dat moest, maar de Heere leerde het
hun steeds weer. Misschien weet jij ook niet hoe dat moet. Deze week gaan we daar over nadenken.
Een getuige heeft iets gezien en gehoord. Is dat vandaag nog mogelijk? Hoe?

Van het Licht getuigen
Deze kwamen tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven
zouden. Johannes 1: 7
Lezen: Johannes 1: 1-8
Getuigen, vertellen over de Heere. Misschien zeg jij: ‘Dat zou ik niet durven.’ Dat was misschien je
reactie toen je gisteren de laatste regel las. Intussen stapelen de vragen zich op. Ken ik de Heere zelf
wel? Heeft Hij weleens door middel van de Bijbel aan mij verteld dat Hij goed is en dat ik slecht ben?
We zijn in groot gevaar en alleen de Heere Jezus kan ons verlossen. ‘Ja’, zeg je, ‘dat heb ik weleens
gelezen.’ Goed, maar ik bedoel het anders. Heb je het weleens gelezen dat je het niet meer losliet?
Dat de Heere door de Bijbel persoonlijk tot jou sprak? Als je daar iets van weet, voel je: ‘Ik zou
anderen eigenlijk moeten waarschuwen.’ Dan kun je iets vertellen uit eigen ervaring. Je bent er als
het ware zelf bij geweest. Dan zijn we gelijk bij de kern. Zit het bij jou wellicht daarop vast? Je kunt
niet spreken uit ervaring, of durf je niet? De Heere wil het jou ook leren. Echt, vraag het maar aan
Hem.
Heb je weleens iemand ontmoet die van het Licht, de Heere Jezus, mocht getuigen? Was je er jaloers
op?

Hij zoekt ze op
En Hij moest door Samaria gaan. Johannes 4: 4
Lezen: Johannes 4: 1-14
Weet je iemand uit de Bijbel die van een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus kon getuigen?
‘Nou’, zeg je, ‘dat zijn er nogal wat. Neem die Samaritaanse vrouw.’
Je hebt gelijk, in de Bijbel wordt dit van verschillende mensen verteld. Het voorbeeld dat je noemt, is
duidelijk. De Heere Jezus vertelt haar eerlijk hoe het ervoor staat. Hij begint trouwens met haar een
gesprek over de alledaagse dingen. Hij zegt: ‘Geef Mij te drinken.’
Wat een mooi voorbeeld, hoe we een gesprek kunnen beginnen. Gewoon beginnen over alledaagse
dingen. Van daaruit gaat Hij haar vertellen wie Hij is en wie zij is. Ze kan er niet meer onderuit. Ze
voelt het: Hij weet alles van mij. Alle slechte, zondige dingen uit mijn leven. Welke uitweg ze ook
zocht, Hij liet haar vastlopen. Zo kan de Heere dat ook in jouw leven doen. Op den duur heb je niets

meer in te brengen. De Heere leert je volgen net als de Samaritaanse vrouw. Dan mag je Zijn Woord
doorgeven. Daar gaat het om.
Op welke manier zoekt de Heer vandaag mensen op?

Hij weet alles van mij
Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Johannes 4: 29
Lezen: Johannes 4: 35-30 en 39-42
Misschien dat je gisteren: waar en wat heeft de Samaritaanse vrouw getuigd? Ze getuigde in haar
omgeving dat ze een Mens ontmoet had Die alles van haar wist. Ze vroeg het: ‘Is Deze niet de
Christus?’ Hij is de Zaligmaker. Ze kan er niet van zwijgen. Ze nodigt haar plaatsgenoten hartelijk uit
om tot Hem te komen. Ze getuigd kort en krachtig: ‘Komt, ziet een Mens.’ Uit liefde tot de Heere
spreekt ze tot hen.
Misschien mag jij de Heere ook al liefhebben. Maar om daar nu openlijk voor uit te komen… Dat durf
je niet. Weet je, het zit niet in veel woorden. Het gaat om woord én daad. Ook de Samaritaanse
vrouw sprak maar een paar worden. Het gevolg was dat de Samaritanen gingen geloven in de Heere.
Hij zorgt ervoor dat mensen in Hem gaan geloven. Hij schakelt daarbij wel mensen in die van Hem
getuigen. Wat wonderlijk dat de Heere jou roept om Zijn Naam te belijden. Hij zorgt ervoor dat
anderen Hem ook lief krijgen.
Ben jij er blij mee dat de Heere alles van ons weet? En als je daar Psalm 38 naast legt?

Een belangrijk man, maar…
Naäman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns
heren en van hoog aanzien (…), doch melaats. 2 Koningen 5:1
Lezen: 2 Koningen 5: 1-8
Gisteren hebben we erover nagedacht hoe moeilijk het is om met een ander over de Heere te
praten. We durven dat vanuit onszelf niet. De Heere wil daarin helpen. Juist als je jong bent, is het
goed om iets over de Heere te vertellen. De Bijbel geeft daar een mooi voorbeeld van. Het gaat over
een jong meisje uit Israël. Ze is als slavin meegenomen door de Syriërs. Ze werkt in de huishouding bij
de vrouw van de opperbevelhebber van het leger van Syrië, Naäman. Veel oorlogen heeft hij
gewonnen. Toch is hij niet gelukkig. Hij is melaats. Nu komt er een mooie trek naar voren bij dit
meisje. Ze heeft te doen met deze beroemde generaal. Ze voelt dat hij, ondanks al zijn rijkdom, niet
gelukkig is. Ze wijst hem, via de profeet Elisa, op de God van Israël. In een vreemde omgeving mag ze
getuigen. Heb jij vandaag al iemand gewezen op de God van Israël? Je kon niet anders. Je weet dat
ook anderen zonder de Heere Jezus verloren blijven.
Wat beteken jij voor je omgeving? Wat zou je voor je omgeving kúnnen betekenen?

Hij was niet te temmen
En niemand was machtig om hem te temmen. Markus 5: 4
Lezen: Markus 5: 1-20
De Bijbel vertelt met voorbeelden wat het betekent om onbekeerd verder te leven. We blijven dan in
de macht van de boze. Neem de bezetene van Gadara. Hij was niet te temmen. Altijd in de macht van
de boze. Wat een ernstige boodschap. Zo erg zijn de gevolgen van de zonden. Misschien voel je iets
van deze macht. Je probeert ertegen te strijden, maar het lukt niet. Telkens is de zonde er weer.
Luister. Jezus gaat deze man opzoeken om hem te bevrijden. Hij is altijd de eerste. De Heere verlost

deze man uit de macht van duivel. Zoals de Heere deze man opzocht, zo zoekt Hij ook vandaag nog
gebondenen. Hoe? Door Zijn Woord spreekt Hij tot hen. Deze man ervaart de bevrijdende kracht van
de Heere Jezus. Hij moet dat aan zijn omgeving gaan vertellen. Zie je de volgorde? Jezus zoekt hem
op. Hij wordt bevrijd en moet dit wonderen gaan doorgeven. Wat is het nodig om deze volgorde te
kennen. Nog klopt Hij aan de deur van jouw hart. Hij wil ook vandaag nog jongeren bevrijden van de
zonde.
Weet je nog meer bijbelse voorbeelden van mensen die – naar menselijke maatstaven – niet te
temmen waren? Zijn er in je eigen hart en leven dingen die menselijk gesprokken niet te temmen zijn?
Welke weg wijst dit bijbelgedeelte jou daarin?

Een rijk getuigenis
Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren. Jesaja 44:5
Lezen: Jesaja 44: 1-8
Ben jij er vol van? Dat was de vraag aan het begin van deze week. Wat een wonder als dat zo mag
zijn! Dan ben je leeg geworden van jezelf. Je wist het niet meer. Maar gaf de Heere jou dat je hét
buiten jezelf mocht gaan zoeken? Heeft hij je al iets laten zien van dé Getuige: de Heere Jezus? Wat
een rijkdom zie je dan in Hem. Ook Jesaja kende dit. De Heere zegt tegen Jesaja: U bent er getuige
van dat er geen andere God is. Nergens is rust, alleen bij Mij. Daar mag Jesaja van spreken. God zal
het doen. ‘Ik zal Mijn Geest op u zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen’ (Jesaja 44: 3).
Onder hen zullen er zijn die mogen zeggen: ‘Ik ben des HEEREN’. Dat is een rijk getuigenis!
Heel de Bijbel getuigt ervan dat de ware vrede te vinden is bij de Heere Jezus. Hij alleen is de
Zaligmaker van zondaren. Hij wil bekering geven. Echt, het is zo nodig om Hem te leren kennen.
Niemand kan jou dat geven dan Hij alleen. Jesaja en alle andere getuigen roepen het jou toe: ‘Zoek
Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg.’ Dan kun je niets anders dan rijk van
Hem getuigen.
Hoeveel keer heb jij deze week over de Heere gesproken?

