
Ik ben gewoon gaan zitten
en luisterde naar zijn stem.

En in de liefdevolle woorden
herkende ik Hem.

Mijn God, mijn Goede Herder,
U wil ik volgen, Heer.
Leid mij op uw weg,

iedere dag weer.

Leid mij door de stormen
van het leven heen.

Omarm mij met uw liefde,
dan ben ik nooit alleen.

Amen
Carianne Ros
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1 januari

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Genesis 1:1

Voor Mij is niets een verrassing. Ik heb de hele wereld en ook jouw 
leven in mijn handen. Ik ben de almachtige Schepper van de hemel 
en de aarde. En Ik heb alles in liefde gecreëerd. Ik bracht leven aan 
op aarde: de bloemen en bomen, de waterpartijen en de bergen. Ik 
schiep elk levend wezen – de vogels, de vissen, het vee en de wilde 
dieren – en als kroon op mijn schepping: de mens. Niemand is hier 
bij toeval op aarde. Jij ook niet. Je bent hier omdat Ik van je hou!

Geelooff jij ddat Ik k jou iin 

lieffde ggeschhapeen hebb?

Grote God en Vader, ik prijs U om wie U bent. U bent de eeuwige, 
rechtvaardige en heilige, maar ook zo liefdevolle God. Ik bid U dat 
ik dagelijks mag beseff en dat U heel veel van mij houdt.
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2 januari

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

Genesis 1:3

Waar Ik ben, daar is licht, want Ik ben het Licht. En er is geen 
duisternis waar mijn licht niet doorheen kan dringen. Ik ken je. 
Ik weet wat je voelt, wat je denkt, wat je zegt en wat je doet. Ik 
ken jouw prachtige kanten, maar ook alle donkere hoekjes in je 
leven waar je je voor schaamt. Vraag mijn Geest om jouw leven te 
doorzoeken, zodat alles aan het licht kan komen. Mijn licht zal je 
werkelijk vrijheid geven. Je hoeft  je voor Mij niet te schamen, Ik 
hou van je, met alles erop en eraan!

Magg Ik mmijn licht in jouw 

llevenn lateen scchijneen, zoodat t

alle duissterniis verrdwijjnt?

Almachtige Schepper, ik bid U om uw licht. Maak mij bewust van 
de duisternis in mijn leven, zodat ik alles bij U in het licht kan 
brengen.
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3 januari

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd 
voor alles wat er is onder de hemel.

Prediker 3:1

Ik schiep de seizoenen en de tijd. En Ik heb alle tijd in mijn 
handen. Voor Mij is één dag hetzelfde als duizend jaar en duizend 
jaar als één dag. Ik heb geen haast, nooit. Vertrouw Mij, want Ik 
ben nooit te laat met mijn plannen in jouw leven. Ook dit komende 
jaar met al zijn leuke verrassingen en vervelende of pijnlijke 
momenten heb Ik in mijn handen. Ik ben met je, elke dag.

Denk eenns teerug aaan dde afgfgeloopen 

wwekenn. Waanneeer prrobeeerde jje 

snnellerr te ggaann dan Ik? WWelkke 

plannen hheb jje zellf beddachht zonnder 

ze mmet MMij tee overrlegggen?

Vader, help mij om in uw rust en vrede te blijven. Leid mij, heilige 
Geest, op de weg die U voor mij voor ogen hebt.
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4 januari

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij 
antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw 
hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’

Matteüs 22:36-37

Het belangrijkste in jouw leven ben Ik. En daarom is het 
belangrijkste gebod dat je Mij liefh ebt. En niet zomaar, of alleen 
af en toe, maar altijd, elke dag, met héél je hart, met héél je ziel en 
met héél je verstand. Ik wil dat je hele wezen  –  je gedachten, je 
verlangens, je daden, je woorden, je gebeden, je lichaam, je alles – 
erop gericht is dat je Mij liefh ebt boven al het andere.

Opp wellke mmanieer will je MMij heeel 

beewusst lieffhebbben mmet hheel jje 

harrt, je ziel en jee versstandd in hhet 

nnieuwwe jaaar daat vooor je e ligt??

Lieve God, leer mij alstublieft  om U lief te hebben zoals U dat graag 
wilt.
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5 januari

Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Matteüs 22:39

Je kunt een ander niet werkelijk liefh ebben als je niet eerst jezelf 
liefh ebt. Ik vind het heel belangrijk dat je de mensen om je heen 
dient en liefh ebt, maar Ik vind het net zo belangrijk dat je op een 
liefdevolle manier met jezelf omgaat. Ik heb je in liefde geschapen 
en Ik hou van je. Ik zou willen dat je jezelf net zo kostbaar vindt 
als Ik jou vind. Kijk naar jezelf vanuit mijn genade en waardeer je 
lichaam als tempel van mijn Geest. Kijk door mijn ogen naar jezelf 
en laat de liefde die Ik voor jou voel door je heen stromen.

OOp weelke mmaniier kuun jij jjezeelf 

liefhhebbeen? WWaarr worrd je blij vvan?

Jezus, help mij alstublieft  om mezelf lief te hebben, zodat ik vanuit 
uw liefde anderen kan liefh ebben.
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6 januari

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. 
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: 
ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29:11

Twijfel nooit aan mijn goede bedoelingen voor jou. Wat er ook 
gebeurt, Ik ben bij je en Ik zorg voor je. Ik heb een plan met jouw 
leven, een mooi en goed plan, waarbij je Mij zult eren en liefh ebben 
boven alles. Een plan waarin je zult ervaren dat Ik zielsveel van jou 
hou. En Ik wil mijn liefde zo overvloedig in jouw hart uitstorten 
dat je niet anders kunt dan die liefde uitdelen aan de mensen om je 
heen.

Waat maaakt dat jje (sooms) ttwijffelt 

aaan miijjn gooedhheid oof aann mijijn 

lliefdee vooor jouu? Off watt zorggt errvoorr 

ddat je je sooms zzorgeen maaktt?

Vader God, neem mijn twijfels weg en leer mij te vertrouwen op 
uw liefde en goedheid, zoals uw Zoon Jezus ook elke dag op U 
vertrouwde.
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7 januari

Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal 
naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook 
vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Jeremia 29:12-13

Als jij Mij roept, dan zal Ik luisteren. Niet af en toe, maar altijd. 
Ik geniet ervan wanneer mijn kinderen Mij aanroepen. Misschien 
denk je dat Ik geen antwoord geef, maar als jij Mij met hart en ziel 
zoekt, dan zal Ik Mij laten vinden. Ik ben altijd dichtbij, ook al lijk 
Ik soms ver weg. Roep Mij aan en wacht totdat Ik spreek. Want 
in mijn spreken vind je het ware leven. In mijn Woord is nieuwe 
kracht, liefde, troost en genezing verborgen.

WWat iss je ggroottste vverlanngenn? 

BBen jee berreid oom tee luisterenn 

aals Ikk tot jje sprreek??

Lieve Vader, ik dank U dat ik door Jezus’ off er voor mij altijd tot U 
mag bidden en dat U altijd naar me luistert.



15

8 januari

Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt 
met de heilzame woorden van onze Heer Jezus 
Christus en de leer van ons geloof is verblind.

1 Timotheüs 6:3-4a

Heel veel mensen, en helaas ook kinderen van Mij, zijn verblind. 
Ze willen wel luisteren naar de woorden van Jezus, mijn geliefde 
Zoon, maar ze passen zijn woorden niet toe in hun leven. Het 
is zo makkelijk om mijn woorden te verdraaien, maar Ik wil dat 
niet. Laat Mij je ogen en je hart openen, zodat je kunt begrijpen 
wat Ik bedoel. Probeer mijn woorden niet op jouw manier uit te 
leggen, maar pas ze toe in je leven zoals Jezus dat deed. Ik heb Hem 
gegeven om voor jou als voorbeeld te dienen.

OOp wwelkee mannier zzou jee vann 

mijnn Zooon kuunnenn lereen?

Jezus, help mij alstublieft  om te leven zoals U dat deed. Heilige 
Geest, open mijn hart en mijn ogen om te begrijpen wat U mij wilt 
zeggen.
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9 januari

Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van 
houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, 
geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

1 Timotheüs 6:11

Alles wat Ik doe, doe Ik uit liefde. Als jij mijn Zoon, Jezus, wilt 
volgen, kijk dan naar zijn leven. Zie hoe Hij Mij weerspiegelde in 
alles wat Hij bad, wat Hij deed en hoe Hij sprak. Streef ernaar om 
mijn liefde uit te dragen in alles wat je denkt, doet en zegt. Laat je 
dagelijks vullen met mijn liefde, zodat je niet uit eigen kracht op 
weg gaat, maar vanuit mijn kracht. Ik zal je rechtvaardigheid en 
toewijding, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid geven.

Op wwelkee maanier streeef je 

bbewuust naar hhet ggoedee datt 

Ik je opddroeg g om tte dooen?

Vader, help mij om een goede, trouwe dienaar te zijn. Maak mij 
nederig en zachtmoedig, zodat ik U kan liefh ebben, dienen en eren.
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10 januari

Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons 
meer geloof!’ De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden 
als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen de 
moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en 
plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.’

Lucas 17:5-6

Geloof is een vrucht van mijn Geest. Bid tot Mij, roep Mij aan, 
betrek Mij in al je beslissingen en lees dagelijks uit mijn Woord en 
je zult zien dat je geloof zal gaan groeien. De apostelen vroegen om 
meer geloof. Maar geloof is zoiets krachtigs dat je er maar weinig 
van nodig hebt om veel van mijn wonderen te kunnen zien.

Vooor waat in je leeven hheb jje meeer 

ggelooff of vertrrouwwen noodigg?

Almachtige God, ik bid U dat U mijn kleine geloof zult gebruiken 
om grote dingen te doen in uw koninkrijk. Niet voor mijn eer, maar 
voor uw heilige naam!



384

Gods fl uisteringen voor mij
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