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01.01

HET HOOGSTE GOED 

 

 

O Goed boven al het goede, einddoel zonder einde, wanneer 

zal ik U genieten zonder maat en einde? Veel goeds vind ik hier, 

maar het is telkens wat anders en het verzadigt niet: er is maar 

één ding noodzakelijk. En dat ene zoek ik, naar dat ene verlang 

ik. Vanwege dat ene is alles, en uit dat ene komt alles. Als ik dat 

bezit, zal ik tevreden zijn en als ik het niet kan bemachtigen, ben 

ik altijd stuurloos, want het vele kan mij niet bevredigen. Wat is 

eigenlijk dat ene? Ik kan het niet benoemen, maar ik voel dat ik 

er naar verlang, dat niets beter en groter is dan dat ene en dat ik 

het toch niet kan bevatten. Want dat ene bevindt zich niet tussen 

alles, maar boven alles. Het is mijn God en voor mij is het goed 

mij aan Hem vast te klampen en niet van Hem te wijken. 

Alleenspraak der ziel 
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02.01

ZOEK DE NABIJHEID  
VAN JEZUS

 

 

Graag volg ik U op aarde, beminnelijke Jezus, maar nog veel 

liever zou ik U naar de hemel willen volgen. Waar mijn schat is, 

daar zal ook mijn hart zijn. Mijn schat bent U en U bent mij veel 

dierbaarder dan elk schepsel, want U zit aan de rechterhand van 

uw vader. Voor mij bent U vlees geworden, voor mij verheven. U 

hebt uzelf als voorbeeld gegeven op aarde en U bewaart uzelf als 

loon in de hemel. 

Mijn ogen zullen zich dus op U richten, mijn voetstappen 

zullen U volgen. Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw 

nabijheid, Heer, wil ik voortdurend zoeken. Wanneer, Heer, 

zal de aanblik van uw glorie voor mij weggelegd zijn? Waarom 

verbergt U uw gezicht en behandelt U mij als vijand? U weet toch 

dat mijn geest zo lang heen en weer geslingerd wordt en mijn 

liefde zo lang naar allerlei kanten op en neer getrokken wordt 

totdat hij met u, die hem zo dierbaar is, verbonden wordt?

Alleenspraak der ziel 
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03.01

ONGEPASTE VERLANGENS 

 

Iedere keer dat een mens op ongepaste wijze iets nastreeft, wordt 

hij meteen onrustig in zichzelf. Een hoogmoedig en hebzuchtig 

mens vindt nooit rust, maar de arme en nederige van geest leeft 

in overvloed van vrede. De mens die nog niet volledig in zichzelf 

is gestorven, wordt snel het slachtoffer van de verleiding en delft 

het onderspit in kleine, nietige dingen. Wie geestelijk zwak is en 

nog enigszins door het lichamelijke bepaald wordt en geneigd is 

tot de zinnelijke dingen, die kan zich van de aardse verlangens 

maar moeilijk helemaal losmaken. 

En daarom voelt hij zich vaak terneergeslagen, wanneer hij er 

zich aan onttrekt; daarom is hij ook snel geïrriteerd, als iemand 

tegen hem ingaat. Zodra hij echter krijgt wat hij begeert, dan 

kwelt hem de wroeging door zijn geweten, omdat hij heeft 

toegegeven aan zijn verlangens, die niets bijdragen tot de vrede 

die hij eigenlijk zocht. 

Door te strijden tegen onze hartstocht vinden wij dus de ware 

vrede van het hart, niet door er aan toe te geven.

De navolging van Christus 
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04.01

NIET HANDELEN  
NAAR EIGEN INZICHT 

Je kunt van hier naar daar lopen, maar rust zul je alleen vinden 

als je je nederig onderwerpt aan het gezag van degene die boven 

je gesteld is. Gefantaseer over elders en verandering van plaats 

heeft al velen van de wijs gebracht. Zeker, iedereen handelt 

graag naar zijn eigen inzicht en voelt zich meer aangetrokken tot 

degenen die zijn inzicht delen. Maar als God onder ons verblijft 

dan is het toch noodzakelijk dat wij soms ons eigen inzicht laten 

varen ter wille van de vrede. 

Wie is er nu zo wijs dat hij alles volledig kan weten? Je moet je 

dus niet te veel verlaten op je eigen inzicht, maar ook graag naar 

dat van anderen willen luisteren.

De navolging van Christus 
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05.01

HET NASTREVEN  
VAN DEUGDEN 

Wie dan Christus wil dienen, de hemelse bruidegom wil 

behagen, die doet zijn best om zijn zonden te overwinnen, 

lelies van deugden te verzamelen, ledigheid te vermijden, ijverig 

te studeren, boeken te schrijven, met de handen te bewerken 

wat nuttig is, veelvuldig te bidden en zich vertrouwelijk 

bezig te houden met God, luidruchtigheid te ontvluchten, 

een teruggetrokken bestaan lief te hebben en te zwijgen over 

ongepaste en voor hem schadelijke zaken. Want de uiterlijke 

staat is weinig waard zonder de innerlijke deugd die gericht is 

op God. Het is als een kan die aan de buitenkant mooi versierd 

is, maar van binnen leeg. Zoals de aantrekkelijke geur van wijn 

voortkomt uit een mooie kan, zo komen mooie woorden en 

heilige werken tot lof van God en tot nut van zijn naaste voort uit 

het goede hart van de gelovige. 

 

Het leliedal 

kokBWwandeleninhetlicht0121.indd   15kokBWwandeleninhetlicht0121.indd   15 27-01-2021   15:1027-01-2021   15:10



16

06.01

GEBED OVER DE  
DRIE KONINGEN 

Ik dank U, Jezus Christus, voor de hoge eerbiedwaardigheid van 

deze dag, die U met drie heerlijke wonderen gesierd hebt. Heden 

toch hebt U onder begeleiding van de ster de drie koningen naar 

uw kribbe gevoerd. Heden bent U door Johannes gedoopt in 

de Jordaan. Heden hebt U met het oog op de bruiloft uit water 

wijn gemaakt. En in dit alles hebt U zichzelf leren kennen als 

God en mens. Ik bid U dus, goede Heer, sta niet toe dat ik mij 

laat verleiden door de listen van Herodes, dat wil zeggen: door 

wereldse eer en verlokkingen van het vlees. Nee, leid mij door 

de verdiensten van de heilige koningen en de beden van uw 

zuivere moeder onder de veilige hoede van mijn engel tezamen 

met de heilige koningen langs de rechte weg naar de hemelse 

oorden, waar ik hoop te verdienen U in eeuwige klaarheid te 

aanschouwen. 

Gebeden en overwegingen over 

het leven van Christus 
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07.01

EEN GOED GEWETEN 

De roem van een goed mens is het getuigenis van een goed 

geweten. Zorg voor een goed geweten en je zult altijd vreugde 

hebben. Een goed geweten kan heel veel dragen en is blijmoedig 

onder tegenslagen. Een slecht geweten is altijd vreesachtig en 

onrustig. Heerlijke rust zul je hebben, wanneer je hart je niet 

aanklaagt. Verheug je alleen maar wanneer je goed hebt gedaan. 

Slechte mensen kennen nooit echte vreugde en voelen geen 

innerlijke vrede, want goddelozen zullen geen vrede kennen, 

zegt de Heer. En als zij zeggen: Wij zijn in vrede, ons kan geen 

kwaad overkomen, wie zal ons te na durven komen? - geloof hen 

dan niet, want ineens zal Gods woede opkomen en hun daden 

worden tenietgedaan en hun gedachten zullen vergaan.  

 

De navolging van Christus 
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08.01

DE NOODZAAK  
VAN GODS HULP 

Er bestaat geen heiligheid als U, Heer, uw hand terugtrekt. Geen 

wijsheid baat, als U ophoudt er richting aan te geven. Geen 

kracht helpt, als U ophoudt die te bewaren. Geen kuisheid is 

veilig, als U die niet beschermt. Geen behoedzaamheid richt iets 

uit, als uw heilige waakzaamheid niet te hulp komt. Want als 

wij overgelaten zijn aan onszelf zinken wij en vergaan; bent U 

echter bij ons, dan worden wij opgericht en leven. Want wij zijn 

onstandvastig, maar door U worden wij gesterkt; wij zijn lauw, 

maar door U worden wij in vuur en vlam gezet.  

O hoe laag en gering moet ik over mijzelf denken! Hoe nietig 

moet ik het vinden, als ik iets goeds schijn te hebben! O hoe diep 

moet ik mij buigen voor uw vernietigende oordeel, Heer, waarin 

ik ontdek dat ik niets anders ben dan niets en nog eens niets! 

 

De navolging van Christus 
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