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Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Psalm 16:11
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1 januari

Goud en zilver
God zegene u in dit nieuwe jaar! Hij geve u veel gelegenheden om met goud en zilver voor de eeuwigheid te bouwen
op het éne fundament, Jezus Christus.
Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver,
kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan
het licht komen… en hoedanig ieders werk is, dat zal het
vuur uitmaken.
– 1 Korintiërs 3:12, 13

<
Met onze hand in Uw hand, Heer Jezus, zijn wij meer dan
overwinnaars, omdat Uw overwinning de onze is. Halleluja!

9
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2 januari

Aangenomen?
De Bijbel vertelt ons dat God de aarde schiep door Jezus
Christus. Hij was bij God toen Hij de nieuw geschapen aarde zag en zei dat deze zeer goed was. Maar toen gebeurde
het verschrikkelijke dat de mens zich losmaakte van God en
weggezonden werd uit Gods tegenwoordigheid. Het gevolg
was zonde, ellende, oorlog, lijden, ongerechtigheid, dood.
En toen God zijn Zoon naar de aarde zond om te sterven
voor de zonden van de wereld, hebben zeer velen Hem niet
aangenomen. En u? Hebt u Hem als uw Heer en Heiland
aanvaard?
Jezus Christus kwam in de wereld, die door hem zélf
gemaakt is. Maar de wereld wilde niets van hem weten.
– Johannes 1:10 (HLW)

<
Vader, wij kunnen nooit ten volle de diepe eenheid tussen
U en uw Zoon begrijpen, noch het feit dat U ons zo hebt
liefgehad dat U uw Zoon hebt gegeven, opdat wij tot U zouden kunnen terugkeren en dat U ons zelfs onze zonden niet
toerekent. Wij loven uw heilige naam.

10
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3 januari

Met Hem
Toen Jezus alles had volbracht, kon God ons terugbrengen
tot wat Hij in het begin had gemaakt: de mens naar zijn
beeld en gelijkenis, bedoeld om heerschappij en macht te
hebben over boze geesten en bovenal gemeenschap met
Hem zelf. Wat is ons antwoord daarop?
Daar gij… de nieuwe mens aangedaan hebt, die vernieuwd
wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.
– Kolossenzen 3:10

<
Onze Vader, hoe onmetelijk groot zijn uw genade, uw liefde
en uw goedheid voor ons. Wij willen ons leven opnieuw aan
U ter beschikking stellen. Maak ons getrouw.

11
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4 januari

God zoekt
God is altijd contact blijven zoeken met zijn schepping.
Hij heeft die niet vergeten. Het was zijn wil dat de mens
heerschappij over de schepping zou hebben, maar wel in
gemeenschap met Hem zelf. Daarom schiep Hij de mens
naar zijn beeld.
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als
onze gelijkenis, opdat zij heersen…
– Genesis 1:26

<
Vader, wat een geweldige roeping hebt U voor ons. Wilt U
ons vergeven dat wij zo vaak uw beeld hebben bedorven?
Maar wij danken U dat U in uw Zoon alle dingen nieuw hebt
gemaakt. Ook ons. Help ons te leven tot uw eer.

12
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5 januari

Vicieuze cirkel
Veel mensen worstelen met dit probleem: zondigen en proberen niet weer te zondigen. Dit is een vicieuze cirkel. Het
lukt ons misschien een tijdlang om als christen te leven,
maar op zeker moment falen we toch weer. Onze zondige
natuur en de macht van de vijand houden ons gevangen in
de tredmolen van de zonde.
Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer
veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus
leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de
dood.
– Romeinen 8:1, 2 (NBV)

<
Heer, leer ons wat het betekent dat wij, nu wij in U zijn, niet
langer beheerst worden door onze eigen geaardheid. Toon
ons de vreugde van de overgave aan U.

13
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6 januari

Bevrijding
Jezus Christus is gekomen om ons te bevrijden uit de vicieuze cirkel van zondigen en opnieuw proberen als christen
te leven, en ons over te plaatsen in de zegenrijke kring van
de Heilige Geest. Als wij dan zondigen, belijden wij dat onmiddellijk en worden we gereinigd.
Na die belijdenis en reiniging is er ruimte voor de Heilige
Geest om ons te vullen en in ons te wonen. We moeten de
goede gewoonte aanleren om onze zonden te belijden, zodra ze zich voordoen.
…de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil.
– 1 Johannes 2:12

<
Dank U, Heer, dat U uw bloed voor ons, voor mij, hebt vergoten en dat het mij van alle zonde rein houdt.

14
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7 januari

Geloften
Het komt vaak voor dat een christen een gelofte doet en
in gebreke blijft deze na te komen. Dan verontschuldigt hij
zich, door te zeggen dat het een vergissing was of een foutieve beoordeling. Maar in de meeste gevallen is het geen
vergissing. We moeten én kunnen onze gelofte gewoon nakomen. Het is fout als we dat niet hebben gedaan.
Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren, en gij zult Hem
uw geloften betalen.
– Job 22:27

<
Help ons, Vader, U te gehoorzamen en onze geloften ernstig te nemen. Wij willen U eren.

15
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8 januari

Houd de belofte
Als u ooit een dwaze belofte doet, spreek er dan over met
de Heer, maar houd de belofte wel. Een gebroken belofte is
een zonde en een belediging voor God. Zolang gebroken
beloften niet hersteld zijn, is het moeilijk verder te komen
op de weg van de heiligmaking.
Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften.
– Psalm 50:14

<
Neem mijn wil, Heer, en laat die U toegewijd zijn.

16
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9 januari

Liefdevol zwijgen
Als mensen kwaadspreken van uw goede daden, als uw
wensen worden doorkruist, als uw overtuiging geweld
wordt aangedaan, uw advies terzijde wordt geschoven, uw
mening belachelijk wordt gemaakt – en u dat alles geduldig
aanvaardt en liefdevol zwijgt – dan is dat overwinning.
…die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als
Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die
rechtvaardig oordeelt.
– 1 Petrus 2:23

<
Heer, maak ons meer en meer aan U gelijk. Help ons om in
de kleine dingen van het leven te overwinnen.

17
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10 januari

Tevreden
Als u tevreden bent met elk voedsel, elke kleding, elk klimaat, ieder gezelschap, elk isolement en elke onderbreking
naar Gods wil – dan is dat overwinning.
In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in
verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed
als in gebrek.
– Filippenzen 4:12

<
Help mij, Vader, mezelf nauwkeurig te onderzoeken om te
weten of ik dit geheim werkelijk heb geleerd. Als dat nog
niet het geval is, wilt U het mij dan leren?

18
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11 januari

Graag onbekend
Als u in een gesprek nooit uzelf of uw goede daden naar voren brengt, als u werkelijk graag onbekend wilt blijven – dan
is dat overwinning.
Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou
vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt
door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog
bewijst.
– Hebreeën 6:10

<
Heer, help mij om geen eer of instemming van mensen te
verwachten. Laat het mij genoeg zijn dat U weet wat ik doe
om U te dienen.
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