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Jezus was na 40 dagen gesterkt 
door de Heilige Geest 
(Lukas 4:14)

“
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Waarom 40 dagen? 

De oorspronkelijke titel van dit boek was ’30 dagen met Jezus’. Maar ik begon 
steeds meer te beseffen dat 40 een echt bijbels getal is. En dat het veel mooi-
er zou zijn om het getal 40 te gebruiken. Veel mensen kwamen ook naar me 
toe met de vraag: ‘Waarom kies je niet voor 40 dagen met Jezus?’. Ik ben heel 
dankbaar voor de uiteindelijke keuze voor de titel van dit boek: ’40 dagen 
met Jezus’. Een krachtig getal. Op de een of andere manier verbonden aan 
God. Gods manier van denken en werken. De bijbel staat er vol mee. Ik moest 
gelijk denken aan Noach en de zondvloed. In die tijd regende 40 dagen en 
40 nachten. En ik las over Mozes die in Midian 40 jaar verbleef. En hoe God 
deze man vanbinnen veranderd heeft. Over het getal 40 wordt vaak gezegd 
dat het het getal van beproeving is. Mozes werd op de proef gesteld. Dezelf-
de Mozes trok ook nog eens 40 jaar met het volk door de woestijn. Jozua en 
de andere verkenners gingen 40 dagen op verkenning. De inwoners van Ni-
nevé en hun koning Rot kregen van God 40 dagen de tijd om zich te bekeren. 
Ik herinner me ook het verhaal van Elia. Hij vastte 40 dagen en 40 nachten. 
En zo kan ik nog wel een tijdje door gaan. De belangrijkste persoon waar we 
naar willen kijken is Jezus. Jezus zelf was ook 40 dagen in de woestijn. En de 
duivel heeft Hem daar flink beproefd. Na deze intense periode begon Je-
zus Zijn daadwerkelijke bediening. We lezen: ‘Jezus keerde, gesterkt door de 
Geest, terug naar Galilea’ (Lukas 4:14). Na 40 dagen was Hij gesterkt door de 
heilige Geest. Ook Jezus had een periode van bidden & vasten nodig. 

Dit boek nodigt jou uit om ook een periode apart te zetten. Dat kan tijdens 
‘de 40dagentijd’ (de periode tussen Aswoensdag en Pasen). Maar het kan 
eigenlijk het hele jaar door. Het kan een aaneengesloten periode zijn van 40 
dagen. Maar je kan ook overwegen om 40 weken dit boek te gebruiken. Zo-
dat je elke week een kant van Jezus beter mag leren kennen. Je kan het ook 
meerdere keren per jaar gebruiken. Of los van de 40 dagen, dat je regelmatig 
een kenmerk van Jezus uitkiest en daarmee aan de slag gaat. Deze tijd vraagt 
om een ontzettende hechte relatie met Jezus. En dit boek wil hierin een sti-
mulans zijn.
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U was er, 
U bent er 
en U zal komen

“
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We gaan nu echt van start met het eerste kenmerk van Jezus. 
Succes! Aan de start van dit avontuur bidden we:

Vader in de Hemel, We willen U leren kennen. Uw Woord zegt 
over Jezus, ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. Daar-
om willen we inzoomen op Uw Zoon. Wij willen Hem beter gaan 
leren kennen. Om dieper te beseffen wie U bent. We vragen 
daarom dat Uw Geest veel nieuwe inzichten geeft. We zetten ons 
hart wagenwijd open! In Jezus Naam. Amen. 

We beginnen met het lezen van hoofdstuk 1 vers 1-4 van het 
boek openbaring. 

Dag 1

Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de die-
naren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft 
zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 
Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus 
Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit 
voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden 
aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Van Johannes, aan de 
zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was 
en die komt...
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In vers 4 lezen we: Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die 
komt. Een prachtige eerste beschrijving van Jezus. Een kenmerk die Hem 
uniek, krachtig en bijzonder maakt. We mogen er de hele dag mee aan de 
slag. Hij is er nu, Hij was er in het verleden, en Hij zal er in de toekomst zijn. 
Ik las in de Message-vertaling: GOD WHO IS, THE GOD WHO WAS, AND 
THE GOD ABOUT TO ARRIVE.

Indrukwekkend. Allesomvattend. Alleen als je God bent kan je dit zeggen. 
Onvergelijkbaar is Hij. Uitzonderlijk. Mijn gebed voor vandaag is dat we ons 
helemaal overgeven aan deze eeuwige God. 

Laten we Gods Geest om nieuwe inzichten vragen over deze kant van Jezus 
beter te begrijpen! 

Veel zegen vandaag. Neem ook even de tijd om deze indrukwekkende wa-
terval te bekijken. Wooh.
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Reflectie dag 1 

Vandaag hebben we nagedacht en gebeden over ‘Hij die was, Hij die is en Hij 
die komt’. Dit is wat ik naar Jezus heb uitgesproken en geschreven: 

‘U was er zelfs voordat ik in de moederschoot was geschapen. U was er voordat 
de aarde woest en ledig was. U was er voordat zelfs tijd bestond. Ik stem in met 
het feit dat U er was voordat ik er was. Ook al voelt het soms dat mijn leven om 
mijzelf draait, want mijn vlees is zo gefocust op mijzelf. Maar de hele wereld en 
mensheid draait eigenlijk om U heen, zoals de aarde om de Zo(o)n draait. U 
bent diegene die alles laat draaien en bestaan. Zoals U Job vroeg: ‘Waar was jij 
toen ik de aarde schiep?’ Ons leven is maar zo kort, 120 jaar op de eeuwigheid. 
U was de God van Abraham, Isaak en Jacob. 

Maar u BENT ook hier vandaag. U bent die U bent, YHWH. U bent ook degene 
die komen zal. Ik stem daarmee in. Niet alleen komt u op de dag dat U terug 
komt, uw tweede komst, met al Uw engelen op de wolken, maar ook morgen 
bent U er voor mij. U bepaalt de tijdslijn van de mensheid: De geschiedenis, 
het heden en de toekomst. U stapt ook in mijn persoonlijke tijdslijn:

• ‘Hij die was’- U was er voor mij, vergaf mijn zonden, liet mij Uw liefde 
zien, U heelde mij van de wonden in het verleden.

• ‘Hij die is’- U draagt mij vandaag, spreekt tot mijn hart, toont mij U liefde 
op dit moment. 

• ‘Hij die komt’- U zult mij nooit begeven of verlaten in de toekomst, U zult 
nog meer uw liefde laten ervaren en Uw beloften en profetieën voor 
mijn leven en de mensheid vervullen. 

Dank U Jezus!

Rosanne D’Agostino-Develing
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AANTEKENINGEN
BIJ DAG 1
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U heeft zeven geesten 
voor Uw troon

“



35

We lezen verder in vers 4: ...en van de zeven geesten voor zijn troon. 

Jezus heeft zeven geesten voor Zijn troon. In het boek openbaring 
wordt er drie keer gesproken over “de zeven geesten”. Mooi om die 
vandaag ook te lezen. 

Dag 2
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Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft (openbaring 3:1).

Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot 
geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de ze-
ven geesten van God (Openbaring 4:5).

Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een 
lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens 
en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele 
wereld zijn uitgestuurd (Openbaring 5:6).

Johannes ziet zeven fakkels branden voor de troon van God (bekijk de 
fakkels hiernaast). En hij hoort dat dat de zeven Geesten van God zijn. De 
zevenarmige kandelaar in de tabernakel verwees ook naar de Heilige Geest 
en Zijn werk. Zeven is het getal van volheid. Het is compleet. Vanuit Zijn 
troon stuurt Jezus Zijn Geest om kracht te geven aan ons, zijn kerk. En zo 
mooi om te weten dat de zevenarmige kandelaar in de tempel altijd brandt. 
Hij is altijd vurig. Daarom is het belangrijk om ons vandaag te verdiepen in 
deze zevenvoudige Geest die voor de Troon van Jezus aan het branden is. 
Als we voor Zijn troon komen voelen we de warmte van Zijn Geest! Daar wil 
ik veel zijn. 

Veel warmte van Gods Geest gewenst vandaag.
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Reflectie dag 2
De zeven geesten voor zijn troon spreekt volgens de meeste theologen over 
de heilige Geest. Het getal zeven in het boek Openbaring is een symbolisch 
getal is, dat volmaaktheid en volheid aanduidt. De zeven geesten spreekt dus 
over de volheid van de heilige Geest. Wat een wonderlijke en opmerkelijke 
aanduiding voor de heilige Geest! De moeite waard om eens een dag over te 
mediteren. Ik ben begonnen met het lezen van Johannes 14:16-17 ‘Dan zal ik 
de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze 
ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie 
en zal in jullie blijven’.

Wat een prachtige woorden! De heilige Geest woont in ons en we kunnen 
hem steeds beter leren kennen. Wat houdt dat in? Ik heb via een Bijbel-app 
opgezocht wat er precies met kennen wordt bedoeld. Het Griekse woord dat 
hier met kennen vertaald is, ginosko, wordt ook gebruikt voor seksuele ge-
meenschap. Dat raakte me! Dit geeft zo de diepte aan van het kennen van de 
heilige Geest. Het duidt op een intieme geestelijke relatie met Hem. Hij wil niet 
alleen een goede kennis zijn die af en toe even langskomt maar Hij verlangt 
ernaar om met mij samen te leven. Hij wil mijn vriend zijn, mijn medegezel, mijn 
kameraad. Daar spreekt Paulus ook over in 2 Korintiërs 13:13 ‘De genade van 
de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige 
Geest zij met u allen.’ (HSV)

Dank u wel heilige Geest dat ik een innige relatie met U mag hebben en dat U 
een altijd aanwezige metgezel bent die mij bijstaat, helpt, adviseert, inspireert 
en kracht geeft. Ik mag mijn verlangens, mijn blijdschap, maar ook mijn zorgen, 
mijn pijn en mijn verdriet met u delen. Ik kan alles met U bespreken. En dank 
U wel dat U ook uw gedachten, gevoelens en plannen met mij wilt delen! U 
wilt mij steeds weer de weg wijzen en de toekomst onthullen zoals Jezus al zo 
mooi beloofde in Johannes 16:13-15 ‘Maar wanneer Die komt, de Geest van 
de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet van-
uit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de 
toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal 
het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’ (HSV)
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Lieve heilige Geest, ik kan niet zonder U! Ik geef mijzelf opnieuw aan U over en 
ik geef U alle ruimte in mijn leven. Ik wil U in uw zevenvoudige volheid beter 
leren kennen en ervaren!

Jan Pool

“Hij wil niet alleen een goede kennis zijn die af en toe even 
langskomt maar Hij verlangt ernaar om met mij samen 

te leven.”



‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die 
altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet 

ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, 
want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven.’

Johannes 14:16-17
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U bent de getrouwe getuige“
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We lezen verder in vers 5:
…en van Jezus Christus, de getrouwe getuige…

Jezus is altijd betrouwbaar geweest. Hij was destijds trouw in het 
getuigen. Hij heeft er voor gezorgd dat er twaalf apostelen gingen 
getuigen! Jezus heeft het verhaal van God betrouwbaar doorgege-
ven. Zelfs nu 2000 jaar later zijn we dezelfde waarheid ook nog aan 
het doorgeven. Hij is een aanstekelijke getuige geweest!! Hij vertelt 
altijd de waarheid. 

Dag 3

Ik verlang er naar om meer waarheid van Hem uit de eerste hand te horen. 
Ik houd van Zijn stem. Ik vind het heerlijk als Hij betrouwbare informatie 
doorgeeft. Ik wijd me vandaag weer opnieuw toe om Uw stem te horen. 
Maar ik wil zelf ook datgene waarvan U getuigde door blijven geven aan de 
mensen om me heen. Ik wil van U leren om betrouwbaar te zijn. Bekijk ook 
de foto hiernaast van een zekerapparaat. Om je te zekeren. De stalen behui-
zing en componenten zorgen voor een sterk en betrouwbaar apparaat. Zo 
vast en zeker is Jezus ook. 

Ik wens jou een goede dag. Dat jij en Jezus mooie momenten zullen be-
leven. En dat er iets gebeurt in het kennen van Jezus als een betrouwbare 
getuige. Dat jij en ik op Hem gaan lijken.

“Ik wil van U leren om betrouwbaar te zijn.”
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Reflectie dag 3

“Jezus U bent de getrouwe Getuige”. Ik begon het hardop te zeggen tijdens de 
vroege ochtendwandeling met de hond. Het was een frisse, zonnige herfstdag 
- misschien wel de laatste zonnige dag van het jaar. Het eerste wat me opviel 
was dat er een enorme rust over me kwam, met de zekerheid dat ik een Bijbel-
se waarheid proclameerde. “U bent de getrouwe Getuige”.

God gaf me een melodie en het lied ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’ 
kwam in me op. De melodie is de hele dag in me gebleven. Hij is altijd dezelf-
de. Jezus getuigt van de Vader en ik van Hem. Ook ik wil een getrouwe getuige 
zijn.

Ik wil op Hem lijken, zoals een dienstknecht Zijn heer weerspiegelt. Je weet bij 
Wie je hoort. Als je zo’n liefdevolle en genadevolle Heer hebt als wij, dan wil je 
dat laten zien. Ik wil de waarheid spreken. Ik wil dicht bij Gods hart leven. Zoals 
Jezus en de Vader één waren, zo wil ik in mijn getuigen één zijn met Hem.

Soms hoef je niet eens te spreken. Het gaat er niet altijd om wat een getuige 
zegt of doet. Het gaat erom wat een getuige is. Toen ik in de middag nogmaals 
door het bos liep, floten de vogels uitbundig in die laatste zonnestralen. Ook zij 
zijn getuige van de schoonheid van de schepping. De bomen, de planten, de 
dieren, ja zelfs de stenen roepen het uit. De hele schepping getuigt van Hem 
die was, die is en die zal zijn.

En straks, op die heerlijke dag in de toekomst, dan zullen wij Hem zien. Dan zul-
len wij getuigen zijn. Daarvan wil ik getuigen. Hij die van deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Eppo Bruins
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