van christenvervolger tot
iemand om na te volgen

Overloper
dagopeningen voor schoolweek 18

schoolweek 18

ochtend

dag 1

thema: overloper

1 Korintiërs 11 : 1
1 Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.

1 Korintiërs 15 : 8 - 10
8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was.
9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat
ik Gods gemeente heb vervolgd. 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En
zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder
gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade.

middag

1 Timoteüs 1 : 12 - 16
12 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij
heeft toevertrouwd hem te dienen, 13 hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd
en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet
wist wat ik deed. 14 Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken,
evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 15 Deze boodschap
is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld
gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, 16 en juist over mij heeft
Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde,
zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven
zullen ontvangen.

schoolweek 18

ochtend

dag 2

thema: overloper

Handelingen 22 : 3 - 5
Paulus vervolgde: 3 ‘Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in
deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt
volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig
dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde. 4 Ik heb de
aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik
gevangengenomen en laten opsluiten, 5 iets dat de hogepriester en de hele raad van
oudsten kunnen bevestigen. Ik heb van hen zelfs aanbevelingsbrieven gekregen voor
onze broeders in Damascus, toen ik daarheen ging om de volgelingen van Jezus in
die stad gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf
moesten ondergaan.

Handelingen 9
26 Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar
die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was
geworden.

middag

2 Korintiërs 12 : 6 - 10
6 En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn,
want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld
op grond van wat men van mij hoort en ziet, 7 niet op grond van de uitzonderlijke
openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen,
werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van
Satan. 8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9 maar hij zei:
‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’
Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus
in mij zichtbaar wordt. 10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in
mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik
sterk.

schoolweek 18

ochtend

dag 3

thema: overloper

Galaten 1 : 13 - 14
13 U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de
gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. 14 Ik leefde
de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol
overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.

2 Korintiërs 2 : 5 - 11
5 Als er iemand is die mij verdriet heeft gedaan, dan heeft hij niet alleen mij verdriet
gedaan maar tot op zekere hoogte – laat ik niet overdrijven – u allen. 6 De straf die
hem door de meerderheid van u is opgelegd, is zwaar genoeg geweest; 7 u kunt hem
nu maar beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop. 8 Daarom
roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden. 9 Ik heb u ook geschreven omdat ik
te weten wilde komen of u mij werkelijk in alles gehoorzaamt. 10 Als u hem vergeeft,
doe ik het ook. En als ik hem iets te vergeven heb, doe ik het omwille van u, ten
overstaan van Christus. 11 We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet
gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed.

middag

1 Korintiërs 4 : 5 – 9
5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die
aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de
mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem
toekomt. 6 Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken.
Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren:
houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te
verheerlijken boven de ander. 7 Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u
niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het
zelf verworven hebt? 8 Maar natuurlijk – u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk,
u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan
zouden wij het ook zijn. 9 Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste
plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld,
zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden.

schoolweek 18

ochtend

dag 4

thema: overloper

2 Korintiërs 11 : 23b - 28
Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangengezeten, heb veel meer lijfstraffen
ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. 24 Door de Joden ben ik vijfmaal met
veertig min één zweepslagen gestraft, 25 ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik
ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb
ik een heel etmaal op zee rondgedreven. 26 Voortdurend was ik onderweg, bedreigd
door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de
woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. 27 Ik heb gezwoegd en
geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten,
verkleumd en zonder kleren. 28 En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing:
de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten.

Rembrandt van Rijn “de steniging van Stefanus”

middag

Handelingen 23 : 6 - 8
6 Paulus wist dat het Sanhedrin deels uit sadduceeën bestond en deels uit farizeeën,
en daarom riep hij hun toe: ‘Broeders, ik ben een farizeeër uit een geslacht van
farizeeën, en ik sta hier terecht omwille van de verwachting dat de doden zullen
opstaan!’ 7 Toen hij dit gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de farizeeën en de
sadduceeën en raakte de vergadering verdeeld. 8 De sadduceeën beweren immers
dat er geen opstanding is en dat engelen en geesten niet bestaan, maar de farizeeën
geloven zowel het een als het ander. 9 Er ontstond groot tumult, en enkele
schriftgeleerden uit de kring van de farizeeën stonden op en betoogden heftig: ‘Wij
vinden dat deze man niets heeft misdaan! Het kan toch dat een geest of een engel
met hem gesproken heeft?’

schoolweek 18

ochtend

dag 5

thema: overloper

2 Tessalonicenzen 3 : 7 - 12
7 U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons
dagelijks werk niet verwaarloosd 8 en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we
hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand
van u tot last te zijn. 9 Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw
ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons zou
navolgen. 10 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil
werken, niet zal eten. 11 We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat
ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze
bezigheden. 12 In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen
nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen.

middag

1 Korintiërs 10 : 32 – 11 : 1
32 Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente.
33 Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik
zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.
1 Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.

