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En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,

maar wordt hervormd door 

de vernieuwing van uw denken.

Romeinen 12:2 (NBG)
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Voorwoord 
 
Ik vind het geweldig dat u ervoor hebt gekozen om uw tijd te investeren in ‘The 

Truth Project®’ van Focus on the Family. De Heere lijkt dit programma op een 
wereldwijde schaal te zegenen –deelnemers over de hele wereld laten weten dat 

Hij dit lesprogramma gebruikt om hun begrip van de bijbelse waarheid te verbreden en 
om hun geestelijke levenswandel te verdiepen. Ik bid dat Hij het gebruikt om hetzelfde 
voor u te doen. Ik ben ook dankbaar dat u hebt besloten om elke dag wat tijd te besteden 
aan het nadenken over God’s beweringen wat betreft de waarheid, zoals we ze samen 
tegenkomen tijdens onze lessen. Het is mijn ernstig verlangen dat uw tijd en moeite zich 
rijkelijk zullen uitbetalen, niet alleen door uw wekelijkse bijbelstudie te verbeteren, maar 
ook door u in een hechtere relatie met de Heer te brengen.

Het hoogste en meest glorieuze privilege dat aan de mensheid is gegeven, is het aanbod 
dat God aan Zijn kinderen doet om dicht bij Hem te komen. Het is verbazend –en enorm 
verontrustend- dat wij zo vaak die ongelofelijke uitnodiging afslaan. Jezus zei: “Zie, Ik 
sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). 
Wie zou ooit een kans voorbij laten gaan om met Jezus aan de maaltijd te zitten? Helaas 
doen wij dit voortdurend.

De medewerkers van The Truth Project willen die verandering zien. Uiteindelijk 
verlangen wij ernaar dat het Lichaam van Christus sterk en gezond wordt, met een 
groeiende, levendige en authentieke relatie met de Heer – het soort relatie dat wij 
geïllustreerd zien worden in het leven van David.

Het is niet mogelijk de Psalmen te lezen en niet getroffen te worden door de intimiteit 
en complete openheid in David’s communicatie met God. Er is niets onpersoonlijks 
aan deze relatie. Er wordt geen houding aangenomen, geen ‘doen alsof’ –alleen maar 
echte gemeenschap en de absolute erkentenis van dat wat helemaal echt is. David belijdt 
consequent de waarheid over wie God is en wie de mens is. Hij is niet bang om zijn eigen 
tekortkomingen toe te geven. Hij begrijpt dat wanneer je over de grootheid van God 
nadenkt, die oefening vaak lastige vragen oproept. Dat is omdat het heldere licht van de 
Waarheid de ongemakkelijke gewoonte heeft om de leugens, verdraaiingen en verziekte 
gedachten die in het menselijke hart verborgen zitten aan het licht te brengen.

Ons verlangen bij het samenstellen van deze gids met overdenkingen is om u te voorzien 
van een springplank naar dit soort open, eerlijke en bijzondere bespiegelingen over God 
en uzelf. Bij het volgen van de wekelijkse The Truth Project lessen, zijn deze dagelijkse 
reflecties ontworpen om u dichter te trekken tot Hem, tot Zijn Waarheid en tot het 
gezonde zelfonderzoek dat vanzelf komt wanneer u Zijn aangezicht ziet.

U hebt wellicht gezien dat deze bundel met overdenkingen dertien hoofdstukken 
bevat, die precies overeenkomen met de dertien lessen van het The Truth Project 
DVD programma. Elk hoofdstuk bevat zeven dagen van reflectie die u helpen om de 
belangrijke schriftgedeelten gedurende de week voorin uw gedachten te houden. U kunt 
ervoor kiezen om het Dagelijks Reisverslag tegelijk met de videoserie te gebruiken of u 
kunt er de voorkeur aan geven om de overdenkingen te gebruiken na het voltooien van 
de videoserie, als voortzetting van de studie van de Schrift. Waar u ook voor kiest, we 
vertrouwen erop dat de Heere de tijd die u gebruikt om over Zijn majesteit na te denken 
zal zegenen.

Elke dag komt u het volgende tegen:

Een lijst met fragmenten uit het Woord van God.

Ik beveel u aan deze Schriftgedeelten aandachtig en in gebed te lezen. Bedenk 
wat zij onthullen over de aard van God en wat zij onthullen over de mens. Dit 
wordt enkel aangeboden om uw eigen overpeinzingen over God’s Waarheid te 
stimuleren.

Een vraag die u hopelijk helpt om uzelf te onderzoeken.

De bedoeling van deze vraag is niet om u te deprimeren, maar om u te helpen de 
psalmist te volgen in het herkennen en belijden van uw tekortkomingen in het 
licht van de grootheid en goedheid van God.

Een plek om uw gedachten op te schrijven.

Ik zou diegenen die dit wellicht nog nooit gedaan hebben willen aanmoedigen om 
het eens te proberen. Schrijven stimuleert en verheldert uw denken. Het zou u 
kunnen verrassen wat er uit uw pen komt vloeien!

Een kort gebed.

Ook dit is slechts bedoeld als een beginpunt voor uw eigen gesprek met de 
Heer, dat zou moeten bestaan uit lofprijs, aanbidding, belijden, dankzegging en 
voorbede.

Het is mijn ervaring dat elke keer wanneer ik tijd investeer in het ontwikkelen van mijn 
relatie met de Heer, Hij me overstelpt met meer zegeningen en manifestaties van Zijn 
aanwezigheid. Verbazingwekkend, nietwaar? Hierdoor vraag ik me af waarom wij zo’n 
groot privilege negeren. Hij heeft ons een open uitnodiging gegeven en de voordelen van 
het accepteren zijn oneindig lonend.
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Voorwoord 
 

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn,

en buit de geschikte tijd uit.

Laat uw woord altijd aangenaam zijn, 

met zout smakelijk gemaakt,

opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

Kolossenzen 4:5, 6

Ons vurige gebed was dat God Zijn diepe transformerende werk zou doen in de harten 
van iedereen die The Truth Project doorloopt. Als deze beknopte gids met overdenkingen 
u tot hulp kan zijn in dat proces van transformatie, dan is de moeite van het maken 
ervan van onmetelijke waarde geweest. Moge de Heer u zegenen en u steeds dichter tot 
Hemzelf trekken.

Soli deo gloria!

P.S. Een laatste aanmoediging. De meesten van ons leiden volle en soms erg hectische 
levens. De kans is groot dat u af en toe een dagje zult overslaan, of misschien wel meer. 
Als dat gebeurt zal er een stemmetje in uw oor fluisteren dat u beter op kunt geven omdat 
u ‘achterop bent geraakt.’ Luister daar niet naar. U zult  nooit achterop raken! Duik er 
gewoon weer in op de lopende dag en blijf doorgaan. De Heer houdt van volharding ... 
want Hij volhardt met ons.



Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? 

Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. 

Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld 

gekomen: om voor de waarheid te getuigen. 

Iedereen die uit de waarheid is, 

geeft aan Mijn stem gehoor.

Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid?

Johannes 18:37, 38

les 1 
Veritologie 

             Wat is Waar?
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dag 1 de waarheid staat centraal

Hoe zou het zijn om te leven in een wereld zonder Waarheid? Heb ik goed 

nagedacht over de onmetelijke grootsheid van de vraag die Pilatus stelde?

Heere, open mijn ogen en toon mij de verwoestende leegte 

van een leven zonder enig betrouwbaar ijkpunt van goedheid 

en realiteit. Help mij om de voorschriften van Uw Woord vast 

te grijpen, zodat ik mijn leven in kan richten rondom de levende 

Christus als kern. Geef mij mededogen ten opzichte van hen 

voor wie Uw Waarheid vreemd is. Ik dank U voor Uw leidende 

aanwezigheid in mijn leven.

DE WAARHEID STAAT CENTRAAL
 

Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? 

Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor 

ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: 

om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de 

waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen 

Hem: Wat is waarheid?

Johannes 18:37, 38

Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid 

blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de 

straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de 

waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, 

wordt beroofd.

Jesaja 59:14, 15

 

“Wat is waarheid?” Pilatus lijkt het belang van deze ironische vraag niet 

helemaal te bevatten. Zonder de Waarheid als loodlijn kennen wij noch het 

leven, noch goedheid, rechtvaardigheid of recht. Wij kunnen onszelf niet 

eens echt kennen. Dit is waarom Jezus, de Koning van de gehele schepping, 

naar de wereld kwam om te dienen en om van de Waarheid te getuigen.
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dag 2 de essentie van de waarheid

Wend ik mij consequent tot de Bron van Waarheid wanneer ik antwoorden 

zoek op mijn vragen?

U alleen, Vader, bent de bron van Waarheid. Alle dingen 

worden gewogen en gemeten volgens de maat van Uw aard en 

karakter. Laat dit simpele, maar diepe besef al mijn gedachten en 

waarnemingen doordringen. Stel mij in staat om naar Uw gezicht 

te kijken en om de weerspiegeling van Uw glorie te zien in alle 

hoeken en gaten van de wereld die U geschapen hebt.

DE ESSENTIE VAN DE WAARHEID

 

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 

Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14:6

... en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het 

inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen 

van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de 

schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn 

... Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid 

lichamelijk.

Kolossenzen 2:2, 3, 9

Bijbels gesproken bestaat de Waarheid zowel in de vorm van een relatie als 

in de vorm van een vaststaand feit. Zij is tegelijkertijd een Persoon –Jezus 

Christus, vleesgeworden God- en een verzameling onder woorden te brengen, 

verstandelijk te begrijpen stellingen over die Persoon en de onzichtbare 

God die Hij onthult. Deze Waarheid klopt met de werkelijkheid: Zij is in 

overeenstemming met de waarneembare feiten in het heelal en verklaart 

tegelijkertijd de werkelijkheden die we niet kunnen zien. Op deze manier 

worden alle kennis en ervaring geïntegreerd tot een betekenisvol geheel.
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de waarheid en geloofdag 3 

Wordt dat wat ik zeg weerspiegeld in wat ik doe, of doe ik juist het 

tegenovergestelde?

Maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen, O Heer (Psalm 86: 11).  

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart 

welgevallig zijn voor Uw aangezicht (Psalm 19: 15). Geef mij geloof, 

niet slechts in het geloof alleen, maar in de vaste werkelijkheid van 

de Waarheid –de waarheid die U belichaamt en bekendmaakt aan 

de wereld.

WAARHEID EN GELOOF

 

Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de 

HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, 

niemand anders!

Deuteronomium 4:39

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men 

hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Hebreeën 11:1

En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, 

kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden 

en de zee, en er kwam een grote stilte.

Mattheüs 8:26

 

Er is tegenwoordig een tendens om ‘realiteit’ en ‘spiritualiteit’ van elkaar te 

scheiden. Het is een onderdeel van de aangeboren menselijke neiging om 

kennis, geloof en gedrag in aparte hokjes te plaatsen –met andere woorden: 

het is een soort hypocrisie. Bijbelse Waarheid vraagt om een totale reactie. 

Zij ontlokt zowel actie als instemming met het verstand. Als ik geloof dat 

wat ik geloof werkelijk waar is, dan zal ik in beweging komen en er ook naar 

handelen. Dat is de betekenis van het bijbelse woord geloof.
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De scheidslijn van de waarheiddag 4 

Maakt dit concept mij bang, zodat ik mij verschuil, mij anders voordoe of op 

de vlucht ga?

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn 

gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is (Psalm 139:23, 

24a). Toon mij waar ik sta ten opzichte van de scheidende kloof. 

Stel mijn houding en mijn daden bloot aan het snoeimes van Uw 

absolute Waarheid. Neem weg mijn neiging om terug te deinzen 

voor de heldere scherpte van haar alles onthullend licht.

DE SCHEIDSLIJN VAN DE WAARHEID

 

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de 

aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het 

zwaard.

Mattheüs 10:34

Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.

Johannes 8:45

 

Het licht van Christus verjaagt de duisternis van duivelse leugens. Daarmee 

splijt het echter de menselijke samenleving en trekt het een scheidslijn door 

het midden van ieder menselijk hart. In een gevallen wereld – een wereld 

verdeeld in strijdende kampen- krijgt de Waarheid er vijanden bij, door 

simpelweg waar te zijn.
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dag 5 gevangenschap gevangen nemen

Is dit mijn benadering van buitenstaanders?

Dank U, God, dat U mij getrokken hebt uit de macht van de 

duisternis en mij overgezet hebt in het Koninkrijk van Uw Zoon 

(Kolossenzen 1:13). Ik prijs U voor de geschenken van berouw en 

geloof. Leid mij vandaag naar iemand die dezelfde soort bevrijding 

wanhopig nodig heeft. Help mij om die persoon Uw genade en 

goedheid op zo’n manier te laten zien, dat hij of zij tot in de cirkel 

van Uw Waarheid getrokken zal worden.

GEVANGENSCHAP GEVANGEN NEMEN

 

Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem op een 

dwaalspoor gebracht, zodat hij zijn ziel niet redden kan en 

niet kan zeggen: Is er geen bedrog in mijn rechterhand?

Jesaja 44:20

Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie 

maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te 

onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 

Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich 

verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat 

zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen 

ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend 

gevangen waren om zijn wil te doen.

2 Timotheüs 2:24-26

Degenen die verstrikt zijn door de listen van Satan – zij die aan de 

overkant van de kloof staan- zijn niet in staat om zich te bevrijden van de 

duisternis van de misleiding. Zij zien de leugen waaraan zij vasthouden niet. 

Gevangenen kunnen zelden op een eenvoudige manier bevrijd worden. Dat 

is een taak die vraagt om wijsheid, nederigheid en toewijding aan gebed. 

Een sympathieke houding en een oprecht hart vol liefde zijn vereisten om 

effectief het zwaard van de Waarheid te kunnen hanteren.
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denken en zijndag 6 

Beheers ik mijn gedachten of geef ik ze vaak de vrije teugel?

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een 

standvastige geest (Psalm 51:12). Werp het licht van Uw Waarheid 

op de dingen die diep in mij omgaan. Toon mij hoe mentale 

gewoontes en gedachtepatronen mijn relatie met U beïnvloeden 

en hoe deze een inkleuring geven van mijn waarneming van de 

werkelijkheid waarin U mij hebt geroepen om te leven. Ik dank U, 

want ik weet dat U in volkomen vrede zult bewaren wie op U heeft 

vertrouwt (Jesaja 26:3).

DENKEN EN ZIJN

 

Want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij.

Spreuken 23:7 (NBG)

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word 

innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 

om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke 

en volmaakte wil van God is.

Romeinen 12:2

 

Er wordt vaak gezegd dat je bent wat je eet. Waar het gaat om het hart en het 

verstand is het heersende principe: ‘Je bent wat je denkt.’ Daarom is op de 

juiste wijze denken – in harmonie met de objectieve, absolute Waarheid- een 

zaak van zulk kritisch belang. Uw manier van denken is de wortel van alles 

wat u bent, de bron van alles wat u doet. ‘Zoals de twijg gebogen wordt, zo 

groeit de boom.’
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dag 7 geopend of gesloten

Zijn mijn gedachten groots of voornamelijk klein en op mezelf gericht?

U, o Heere, bent de God die gevangenisdeuren opent en 

gevangenen vrij maakt. Open mijn ogen, zodat ik de oneindige 

vreugde van de door U geschapen werkelijkheid mag zien. Til het 

deksel van mijn doos en leid mij naar buiten onder Uw uitgestrekte 

hemelen. Laat mij de eindeloze toepassingen en verbindingen van 

Uw alomvattende Waarheid zien.

GEOPEND OF GESLOTEN?

 

Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, 

maar de HEERE was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de 

ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen.

Psalm 18:19, 20

(...) want alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij 

Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, 

hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, 

alles is van u. U echter bent van Christus en 

Christus is van God.

1 Korinthe 3:21-23

 

Hoe breed is uw blik op de werkelijkheid? Hoe uitgebreid is uw 

levensbeschouwing? Hierin vinden we één van de heerlijkste vormen van 

ironie in het christelijk wereldbeeld: De weg naar werkelijke openheid en 

alomvattendheid gaat door de smalle poort. Door van alles afstand te doen 

omwille van Jezus, worden we erfgenamen van het gehele universum. Maar 

zij die God’s werkelijkheid ontkennen en zich vastklemmen aan de zichtbare 

wereld sluiten zich op in een doos met een stevig gesloten deksel.


