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Januari
1 U spoort de mensen aan dat zij er hun
grootste vreugde in vinden om U te loven.
Want U hebt ons gemaakt voor U en
onrustig is ons hart totdat het rust vindt
in U.
2 Wie is God behalve onze God? U bent de
hoogst verheven, de volmaakt goede, de
machtigste, de barmhartigste, de rechtvaardigste, de meest verborgene en de
meest aanwezige God.
3 U bent altijd aan het werk en toch bent U
altijd rustig: U verzamelt en U hebt niets
nodig, U draagt, vervult en beschermt, U
schept, draagt en voltooit, U zoekt, ook al
bent U niets kwijt geraakt.

5

6
januari

4 Uw daden veranderen, maar Uw raadsbesluit verandert niet. U pakt op wat U
vindt en toch bent U hebt nooit iets kwijt
geraakt. Nooit bent U arm en toch bent U
blij met winst.
5 U betaalt de schuld zonder dat U iemand
iets verschuldigd bent. De schuld scheldt
U kwijt en U wordt er niet armer van.
6 Wat kunnen wij met al onze woorden
over U zeggen, mijn God, mijn Leven,
mijn Hartsverlangen? En wat zegt iemand
eigenlijk als hij over U spreekt? En toch,
wee de mensen die over U zwijgen, want
zij zijn stom, al hebben ze nog zoveel
woorden.

8 Verberg Uw gezicht toch niet voor mij.
Laat me sterven, zodat ik niet zal sterven,
maar Uw gezicht zal zien.
9 Het huis van mijn hart waarin U wilt
wonen, is te klein. Zou het ruimer mogen
worden voor U? Dit huis is bouwvallig,
maak het toch nieuw.
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7 Mijn God, wat bent U voor mij? Zeg toch:
‘Ik ben je redding.’ Zeg het zo, dat ik het
hoor. Kijk, de oren van mijn hart zijn gespitst op Uw stem, open mijn oren en zeg:
‘Ik ben je redding.’ Ik zal die stem volgen
en U vinden en mij aan U vastklampen.
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10 In mijn hart zijn zoveel dingen die verkeerd zijn in Uw ogen. Ik belijd het en ik
weet het. Maar wie zal mijn hart zuiver
maken? En tot wie anders, behalve U, zal
ik roepen: ‘Was mijn geheime zonden
weg, God, en bescherm Uw knecht tegen
de zonden van anderen?’
11 Mijn God, ik zuchtte en U hoorde mij,
ik dwaalde en U leidde mij,
ik wandelde op de brede weg van de
wereld
en U liet mij niet alleen.
12 Waar wachten we nog op? Waarom laten
we de hoop op deze wereld niet varen
en wijden we ons niet helemaal aan de
zoektocht naar God en naar het volmaakt
gelukkige leven?

14 Eeuwige Waarheid en ware Liefde en geliefde Eeuwigheid! Dat bent U, mijn God,
ik zucht dag en nacht om U.
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13 U bent de lof en de eer waard, Bron van
barmhartigheid! Toen ik steeds dieper
wegzonk, kwam U dichterbij. Uw rechterhand kwam steeds dichterbij om mij uit
de modder te halen en te wassen en ik had
het niet door.
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15 Wat kan een armzalig mens doen? Wie
kan hem redden van dit noodlottige
bestaan? Niets kan hem redden behalve
Uw genade door Jezus Christus. Die
genade is door U, Eeuwige God, in het
leven geroepen en bij die genade begint U
telkens weer.
16 Mijn God, met dankbaarheid wil ik
bedenken hoe groot Uw barmhartigheid is voor mij en ik wil het U belijden.
Laat mij doordrongen zijn van Uw liefde
en laat me zeggen: ‘Wie is aan U gelijk?
U hebt mij bevrijd, u hebt mijn boeien
losgemaakt. Met mijn offers zal ik U
loven.’

18 U hebt wat krom was in mij recht
gemaakt. Wat hard en weerbarstig was,
hebt U zacht gemaakt.
19 Ik houd van U, mijn God, daar twijfel ik
niet aan. Daar ben ik van overtuigd. U
hebt mijn hart geraakt met Uw woord en
ik ben van U gaan houden.
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17 Wat was er niet allemaal mis met de
dingen die ik deed? En als ik niets verkeerds deed, dan was er wel iets mis met
mijn woorden. En als er niets mis was met
mijn woorden, dan wel met mijn verlangens. Maar U bent goed en barmhartig en
toen U de diepte van mijn dood peilde,
nam U het onheil weg dat op de bodem
van mijn hart leefde.
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20 Er is een vreugde die de goddelozen niet
kennen. Zij wordt gegeven aan de mensen
die U dienen om wie U bent. U bent hun
vreugde.
21 Alleen dit is een gelukkig leven: als men
zijn levensvreugde vindt in U en om U.
Dat is een gelukkig leven en niets anders.
22 Ontferm U over mij. Wee mij! Dit zijn
mijn wonden. Ik stop ze niet weg voor
U. U bent de arts, ik ben de zieke. U bent
barmhartig, ik erbarmelijk.
23 Mijn hoop is alleen gevestigd op Uw overgrote genade. Geef wat U vraagt en vraag
wat U wilt.

25 O Liefde, die altijd brandt en nooit dooft.
Mijn God, mijn Liefde, ontsteek Uw licht
in mij!
26 Wie kon ik vinden die mij met U kon verzoenen? Alleen de waarachtige Middelaar.
U hebt Hem – en Uw barmhartigheid is
een mysterie voor ons – aan de mensen
getoond en Hem tot hen gezonden. Door
Zijn voorbeeld leren wij wat nederigheid is. Deze Middelaar, Die tussen God
en mensen instaat, is de Mens Jezus
Christus. Hij is tussen de onsterfelijke
Rechtvaardige en sterfelijke zondaren
in gaan staan. Hij is sterfelijk, net als de
mensen, en Hij is rechtvaardig, net als
God.
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24 Een mens houdt veel te weinig van U als
hij, naast U, van iets houdt waar hij niet
van houdt omwille van U.
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27 Hoe groot is Uw liefde voor ons geweest,
goede Vader! U hebt Uw enige Zoon niet
gespaard, maar U hebt Hem uitgeleverd
om ons, goddelozen, te redden. Hoe groot
is Uw liefde voor ons geweest, want om
ons heeft Hij Zich niet vastgeklampt aan
U, maar heeft Hij Zich onderworpen aan
de kruisdood.
28 Christus is de Enige onder de doden
Die werkelijk vrij was. Hij had de macht
om Zijn leven af te leggen en Hij had de
macht om Zijn leven weer op te nemen.
29 Christus is voor U en voor ons zowel
overwinnaar als slachtoffer geworden. En
Hij is overwinnaar, omdat Hij slachtoffer
is geworden.

31 Ik ben verscheurd, maar Uw rechterhand
heeft me ondersteund. Ik dank Christus,
de Mensenzoon. Hij is de Middelaar Die
tussen U en mij staat.
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30 Christus is voor U en voor ons offeraar en
offer geworden. En Hij is offeraar, omdat
Hij offer is geworden.

