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JANUARI 

Tijd en eeuwigheid

1 JANUARI 

Want de Heere is groot en zeer te prijzen, Hij is 
vreselijk boven alle goden.
Psalm 96:4

Aangezien de eeuwigheid van U is, Heere, weet 
U dan niet wat ik zeg? Ziet U alleen maar op het-
geen ín de tijd geschiedt? Waarom zal ik verslag 
doen van wat ik meemaak? Dat doe ik niet met 
de bedoeling om U ervan op de hoogte te stellen, 
maar ik doe het om anderen op te wekken U lief 
te hebben. Zodat ook mijn lezers zullen zeggen: 
‘De Heere is groot en zeer te prijzen.’ Uit liefde 
leg ik mijn leven voor U en voor Uw liefde neer.



2 JANUARI 

Geloofd zij de Heere, want Hij heeft Zijn goedertie-
renheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als 
in een vaste stad.
Psalm 31:22

Ik leg mijn liefde tot U voor U neer. Dat doe 
ik door mijn ellende te erkennen en te belijden. 
En tegelijkertijd belijd ik Uw barmhartigheden 
over ons. U bent begonnen ons te verlossen. U 
wilt dat wij ophouden ellendig te zijn in onszelf 
en dat wij gelukzalig worden in U. U hebt ons 
opgeroepen om arm te zijn van geest, om zacht-
moedig te zijn, om te treuren, om te hongeren 
en te dorsten naar Uw gerechtigheid. U wilt dat 
wij barmhartig zijn, rein van hart en vreedzaam.



3 JANUARI

Looft de Heere, want Hij is goed; want Zijn goeder-
tierenheid is in der eeuwigheid.
Psalm 118:1

Aan U heb ik alles verteld, zo veel als ik kon en 
wilde. U wilt dat wij U erkennen als God en 
Heere. Ja, U wilt dat wij belijden dat Uw goed-
heid en barhartigheid tot in eeuwigheid zijn. Ik 
belijd het U, o God, ik leg mijn ziel voor U open, 
U weet het. Laat mij tot die belijdenis komen.



4 JANUARI

Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar 
de voorhoven des Heeren; mijn hart en mijn vlees 
roepen uit tot de levende God.
Psalm 84:3

O Heere, mijn God, sla acht op mijn gebed. 
Moge Uw barmhartigheid mijn verlangen ho-
ren. Mijn verlangen brandt niet alleen voor 
mijzelf, ik wil ook mijn broeders en zusters van 
nut zijn. U ziet mijn hart en weet dat dat zo 
is. Moge ik aan U toewijden al mijn gedach-
ten en al mijn woorden. Geef, Heere, wat ik 
U offeren kan. Ik ben arm en ellendig, maar U 
bent rijk voor allen die U aanroepen. U, Die 
Zelf zonder zorg bent, draagt zorg voor ons.



5 JANUARI

Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof 
verkondigen.
Psalm 51:17

Heere, wilt U mijn lippen besnijden, vanbuiten 
en vanbinnen? Zorg dat er geen plaats is voor 
onbezonnenheid en leugen. Laat mijn lust zijn tot 
Uw Woord, geef dat ik daarin niet zal dwalen en 
ook anderen niet laat dwalen. Heere, sla acht op 
mij. Ontferm U over mij, Heere mijn God, U Die 
het licht der blinden bent en de kracht der zwak-
ken. En U bent ook gelijk het licht der zienden 
en de kracht der sterken. Zie mijn ziel en hoor 
mijn geroep uit de diepte. Als Uw oren niet in 
de diepte zouden horen, tot wie zouden wij dan 
moeten gaan? Tot wie zouden wij anders roepen?



6 JANUARI

Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij heb-
ben geen aanstoot.
Psalm 119:165

De dag is van U, ook de nacht is van U. Op Uw 
wenk vliegen de ogenblikken voorbij. Verleen 
ons tijd om de verborgenheden van Uw wet te 
overdenken. Sluit Uw wet niet voor hen die bij 
U aankloppen. U hebt toch niet voor niets vele 
bladzijden vol donkere geheimen laten opschrij-
ven? In de bossen leven herten, die zich in het 
bos terugtrekken en daar herstellen. Ze dolen 
rond en zoeken weide, maar leggen zich ook te 
ruste en herkauwen het voedsel. Laat ons zo met 
Uw wet bezig zijn! O Heere, voltooi Uw werk 
aan mij en onthul Uw werk in mij. Uw stem 
is mijn vreugde, ja, Uw stem is een overvloed 
aan genot. Geef wat ik bemin, want wat ik be-
min, hebt U gegeven. Laat Uw geschenk niet 
los en zie mij naar U dorsten, als dorstig gras.



7 JANUARI

De hovaardigen hebben mij putten gegraven, hetwelk 
niet is naar Uw wet.
Psalm 119:85

Heere, ontferm U over mij en verhoor mijn ver-
langen. Mijn verlangen heeft, dacht ik, geen be-
trekking op de aarde, noch op goud of zilver, niet 
op mooie kleding of op aanzien en roem, noch 
op genot, zelfs niet op dingen die noodzakelijk 
zijn voor het lichaam. Wij leven hier op aarde in 
vreemdelingschap. Al deze dingen worden als een 
toegift geschonken aan hen die Uw Koninkrijk 
zoeken en Uw gerechtigheid. Hoor, mijn God, 
waar mijn verlangen vandaan komt.



8 JANUARI

Uw hand zij over de Man Uwer rechterhand, over des 
mensen Zoon, Die Gij U gesterkt hebt.
Psalm 80:18

Hemelse Vader, zie mijn verlangen en keur het 
goed. Moge mijn verlangen aangenaam zijn voor 
Uw aangezicht, voor U, de Barmhartige. Opdat 
ik genade bij U vind en de diepte van Uw woor-
den voor mij geopend wordt, als ik bij U aanklop. 
Ik smeek U, door onze Heere Jezus Christus, Uw 
Zoon: ‘Uw hand zij over de Man Uwer rechter-
hand, over des mensen Zoon, Die Gij U gesterkt 
hebt.’ Uw Zoon is de Middelaar tussen U en ons. 
U hebt ons door Hem gezocht, wij die U niet 
zochten. Maar U hebt ons gezocht, opdat wij 
U, het Woord, zouden zoeken. Door het Woord 
hebt U alles gemaakt, waaronder ook mij. Door 
Uw eniggeboren Zoon hebt U ons geroepen en 
aangenomen tot kinderen, waaronder ook mij. 
Door Hem, Die aan Uw rechterhand zit, smeek 
ik U. In Hem Die tot ons spreekt zijn alle schatten 
van wijsheid en wetenschap verborgen. 



9 JANUARI

Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, Gij 
zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.
Psalm 90:1

Laat mij horen en begrijpen hoe U in het be-
gin de hemel en de aarde gemaakt hebt. Mozes 
heeft dat opgeschreven, hij heeft het opgeschre-
ven en is heengegaan. Hij ging weg van hier, 
van U, tot U. Mozes staat niet meer voor mij. 
Als hij er nog was, zou ik hem vragen en sme-
ken om mij in Uw Naam uit te leggen wat hij 
geschreven heeft. Ik zou mijn oren te luisteren 
leggen bij de klanken die uit zijn mond zouden  
komen. 


