
1 JANUARI

De heer van de hemelse machten is met ons, 
onze burcht is de God van Jakob.

psalm 46:12

Heb je weleens het gevoel dat je weg wilt? Jezus ook. (Marcus 1:35)
Heb je ooit zo veel vragen gehad dat er geen tijd was om 

even te lunchen? Hij kan erover meepraten. (Marcus 6:31)
Hebben je vrienden je weleens laten zitten? Toen Christus hulp 

nodig had sukkelden zijn vrienden in slaap. (Matteüs 26:40)
Als je je tot Hem wendt om hulp te krijgen, rent Hij naar je toe om te 
helpen. Waarom? Hij weet hoe jij je voelt. Hij heeft het meegemaakt.

Ga dus naar Hem toe. 



2 JANUARI

De hemel verhaalt van Gods majesteit.
Psalm 19:2

Als jij de enige persoon op aarde was, zou de aarde er precies 
zo uitzien als nu. De Himalaya zou nog steeds betoverend 

zijn en het Caribisch gebied zou nog steeds zijn charme 
hebben. De zon zou ’s avonds nog steeds ondergaan achter de 
Rocky Mountains en ’s ochtends haar licht over de woestijn 
verspreiden. Als jij de enige pelgrim op deze aarde was, zou 
God de schoonheid van de aarde geen spatje verminderen. 

Omdat Hij het allemaal voor jou deed.



3 JANUARI

In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord.
Psalm 86:7

Je kunt met God praten omdat God luistert. In de hemel doet 
jouw stem ertoe. Hij neemt je serieus. Als je zijn aanwezigheid 

binnengaat richten de aanwezigen zich op jou om je stem te 
horen. Je hoeft niet bang te zijn dat je genegeerd wordt. Zelfs als 
je hakkelt of stamelt, zelfs als niemand onder de indruk is van 

wat je zegt, God zelf is ervan onder de indruk en Hij luistert. 



4 JANUARI

Loof de HEER, want hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw ...
Psalm 136:1

Als ik weet dat het een van de grootste voorrechten van het 
vaderschap is om een kind te troosten, waarom ben ik dan zo 

terughoudend als ik de troost van mijn hemelse Vader nodig heb?
Waarom denk ik dat Hij niets wil horen over mijn problemen? (‘Ze 

zijn miezerig in vergelijking met mensen die verhongeren in de 
Derde Wereld.’) Waarom denk ik dat Hij het te druk heeft voor mij?



5 JANUARI

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft 
God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

1 Johannes 4:12

God houdt van jou. Persoonlijk. Krachtig. Vurig. Anderen hebben 
beloftes gedaan en zijn die niet nagekomen. Maar God belooft 
en doet wat Hij zegt. Hij houdt van je met een onuitputtelijke 

liefde. En als je dat toestaat kan zijn liefde je vullen totdat 
ook jij meer dan genoeg liefde hebt om uit te delen. 



6 JANUARI

Ik weet wie ik heb uitgekozen.
Johannes 13:18

Zou jij iemand die gezocht wordt voor moord uitkiezen om 
een land uit gevangenschap te leiden? Zou jij een vluchteling 
oproepen om de Tien Geboden te dragen? God wel ... Hij riep 

zijn naam vanuit een brandende struik. En die oude Mozes wist 
van schrik niet hoe snel hij zijn schoenen uit moest doen! 
De geruststellende les is duidelijk. God gebruikt mensen 

om de wereld te veranderen. Mensen! Geen heiligen 
of supermensen of genieën, maar mensen. 



7 JANUARI 

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast.
Filippenzen 2:6

Heb je meer geduld nodig? Drink van het geduld van God. 
(2 Petrus 3:9) Is gulheid een ongrijpbare deugd? Bedenk dan 
eens hoe gul God is geweest voor jou. (Romeinen 5:8) Vind je 
het lastig om met ondankbare familieleden of chagrijnige 

buren om te gaan? God gaat wel met jou om als jij je net 
zo gedraagt als zij doen. ‘Hij is goed.’ (Lucas 6:35) 

Kunnen wij niet op zo’n manier liefhebben?



8 JANUARI 

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig.
Kolossenzen 2:9

Jezus was geen goddelijke mens en geen menselijke God. Hij 
was God-mens. De maker van de wereld, met een navel! 

Wat moeten we met zo iemand? We prijzen mensen voor hun 
goede daden. We verhogen God voor de geweldige dingen 
die Hij doet. Maar als een mens goddelijke dingen doet?

Eén ding is zeker, we kunnen Hem niet 
negeren. En waarom zouden we ook?



9 JANUARI

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, 
klop en er zal voor je worden opengedaan.

Matteüs 7:7

Ontelbare bijbels bevinden zich ongelezen op boekenplanken 
en nachtkastjes, simpelweg omdat mensen niet weten 

hoe ze erin moeten lezen. Wat kunnen we doen om 
de Bijbel tot een realiteit te maken in ons leven?

Het duidelijkste antwoord op die vraag is te vinden in de woorden 
van Jezus. ‘Vraag en er zal je gegeven worden.’ De eerste stap in 

het begrijpen van de Bijbel is God te vragen ons te helpen.



10 JANUARI

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig 
was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, 

voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. 
1 Petrus 3:18

De weg van rechtvaardigheid is een smal, kronkelig paadje dat 
een steile heuvel op gaat. Op de top van de heuvel staat een 
kruis. Aan de voet van het kruis staan tassen. Talloze tassen 
vol met ontelbare zonden. Golgota is de composthoop van 

schuld. Ben jij bereid om die van jou er achter te laten?






