
1 januari 

Gijlieden die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere; 
Hij is hun Hulp en hun Schild. 
Psalm 115:11

Hebt u er weleens bij stilgestaan hoeveel voorrech-
ten het eigenlijk met zich meebrengt als u de Heere 
vreest? Een mens die de Heere vreest heeft toestem-
ming om op Hem te vertrouwen en krijgt daarbij de 
verzekering dat de Heere zijn Hulp en Schild is. Is 
dat geen groot voorrecht? Een algemene vermaning 
aan zondaren om op de Heere te betrouwen is op 
zich al een groot en heerlijk voorrecht. Maar … dat 
een mens uitverkoren wordt te midden van allen die 
hem omringen, dat hij als het ware van de hemel bij 
zijn naam genoemd en toegesproken wordt, en dat 
tot hem wordt gezegd dat God hem een vrijbrief 
heeft gegeven, een bijzondere en exclusieve vergun-
ning om op Hem te vertrouwen, dat is ontzaglijk 
veel méér. Toch is dát de vergunning die God heeft 
gegeven aan allen die Hem vrezen. Hij is hun Hulp 
en hun Schild. Hij is hun Hulp in alle zwakheden en 
gebreken. Hij is hun Schild om hen te verdedigen 
tegen de aanvallen van de wereld en van de duivel. 
U die de Heere vreest, leef in de troost die daaraan 
verbonden is. Maak er vrijmoedig gebruik van als 
u benauwd wordt van alle zijden. Vertrouw u Hem 
toe en schuil onder de schaduw van Zijn vleugelen. 
Heus, de Heere wil dat u dat doen zult, omdat u 
Hem vreest.

Lezen: PsaLm 115
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2 januari

Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onder-
wijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen.
Psalm 25:12

God zal de mens die Hem vreest onderwijzen. Hij 
zal voor hem een Gids zijn zodat hij de goede weg 
kan verkiezen. Ja, de Heere heeft zelfs beloofd dat 
de ziel van deze mens zal vernachten in het goede. 
Kunt u iets noemen wat net zo groot is als onderwe-
zen te worden door God? Het kan zijn dat u de weg 
ten leven verkozen hebt, maar dat u nog veel vragen 
hebt. Misschien zijn er mensen die u van deze weg 
willen aftrekken. Zij zijn listig en proberen u door 
misleiding te verwarren. Misschien bent u wel met 
stomheid geslagen. Maar weet dit: De Heere Die 
u vreest, zal u niet aan uw onwetendheid of aan de 
macht en de listigheid van uw vijanden overgeven. 
Hij zal uw Onderwijzer en uw Leidsman zijn in de 
weg die u gaan moet. Ziet u het grote voorrecht dat 
u de Heere vreest? Zwerft u misschien rond? Bent 
u afgedwaald van de weg der zaligheid? Bevindt u 
zich in een stikdonkere nacht en bent u omgeven 
door een dikke duisternis? U zúlt de weg naar de 
hemel én de heerlijkheid die u wenste te gaan, vin-
den. Daarbij zal de Heere uw Leidsman zijn tot het 
moment dat u zult komen aan de poort en de deur 
van de hemel. Jezus zal u geleiden op de weg. Hij 
zal met u spreken tijdens de reis. Dan zal uw hart 
brandende zijn evenals dat van de Emmaüsgangers.
 

Lezen: PsaLm 25:1-13
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3 januari

De verborgenheid des Heeren is voor degenen die Hem 
vrezen.
Psalm 25:14a

Vreest u de Heere? Wat een voorrecht, want dan zal 
Hij Zijn verborgenheden – die Hij voor de wereld 
verborgen houdt – aan u bekendmaken. De wereld 
kent Hem immers niet. Christus is verborgen in 
God. Hij heeft Zelf gezegd: ‘Alle dingen zijn Mij 
overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent de 
Vader dan de Zoon en Die het de Zoon wil open-
baren.’
Christus is de Verborgene, in Wie al de schatten der 
wijsheid en der kennis verborgen zijn. In Hem zijn 
alle schatten van het leven, van de hemel en van de 
gelukzaligheid. 
Christus is bovendien vol van genade om zondaren 
zalig te maken. Hij is vol van waarheid en getrouw-
heid om de belofte en het verbond te houden met de 
Zijnen. Bij elke blik die de Zijnen op Hem slaan – of 
ze nu op Zijn Persoon zien, op Zijn bediening of op 
Zijn ambten – keer op keer wordt hun hart daardoor 
vervoerd. Hun hart bezwijkt soms bijna van verruk-
king bij het zien op Hem. 
Christus woont door het geloof in het hart van de 
Zijnen. Hij zal hun Zijn verbond bekendmaken. Dat 
wil zeggen, het eeuwigdurende en eeuwige verbond 
dat in Hemzelf bevestigd is. Dan toont Hij hun dat 
zíj daarin besloten zijn. Is dat geen bijzondere gunst? 

Lezen: PsaLm 25:13-22
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4 januari

Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg die gij gaan 
zult.
Psalm 32:8a

Er is nóg een voorrecht voor allen die de Heere vre-
zen en dat is dat Zijn oog altijd ten goede over de 
Zijnen is. De dichter van Psalm 33 zegt: ‘Zie, des 
Heeren oog is over degenen die Hem vrezen, op 
degenen die op Zijn goedertierenheid hopen.’ De 
Heere zal hun ziel redden van de dood en zal hen 
in het leven behouden als er honger is. Hij is de  
Bewaarder Israëls Die niet slaapt of sluimert. Zijn 
oog is over hen om over hen te waken ten goede. Hij 
bewaart hen zoals een herder waakt over zijn scha-
pen tegen het gevaar van de wolven die de schapen 
willen doden en verslinden. 
Weet u waarom Gods ogen zijn over degenen die 
Hem vrezen? Omdat Hij een welgevallen in hen 
heeft. Hij belooft hun: ‘Ik zal u onderwijzen, en u 
leren van de weg die gij gaan zult; Ik zal raad geven, 
Mijn oog zal op u zijn.’ Denk niet dat Gods oog op 
de Zijnen is om daar Zelf voordeel van te hebben of 
om hen te verderven vanwege hun zonden. Integen-
deel. Hij bewaart hen. Hij wil hen geleiden, helpen 
en verlossen van de dood. Hij bewaart hen voor de 
tijdelijke, de geestelijke én de eeuwige dood. Hij 
zal hen behoeden voor geestelijke honger naar het 
Woord. Hun geestelijk brood en water zullen dan 
ook gewis zijn!

Lezen: PsaLm 32
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5 januari

Vreest de Heere, gij Zijn heiligen; want die Hem vre-
zen, hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoe-
de en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen 
gebrek van enig goed.
Psalm 34:10 en 11

Als we de Heere mogen vrezen, zal Hij ervoor zor-
gen dat het ons aan niets ontbreekt. De dichter van 
Psalm 34 roept het ons toe: ‘Vreest de Heere, gij 
Zijn heiligen; want die Hem vrezen, hebben geen 
gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en honge-
ren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek 
aan enig goed.’ Wat een voorrecht! Zal gezondheid 
ons goeddoen? Dan zal de Heere ons dat geven. Is 
ziekte goed voor ons? Dan schikt Hij het ons toe. 
Hebben we rijkdom nodig of hebben we misschien 
juist armoede nodig? Dan doet de Heere ons dat 
toekomen. Zou de dood ons goeddoen? Dan zal de 
Heere zelfs in die omstandigheden voor ons zorgen 
en maken dat we geen gebrek lijden. 
Hoe anders is dat met de boze lieden van deze we-
reld, met allen die God níét vrezen. De voorrechten 
die we noemden vallen hun níét ten deel. Zij mogen 
dan misschien genieten van aardse gezondheid, rijk-
dom en weelde, maar het goede dat Gods kinderen 
in de grootste smarten ervaren, moeten zij missen ...

 

Lezen: PsaLm 34:1-11
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