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Het dal van het visioen
HEERE, HOOG EN HEILIG, ZACHTMOEDIG EN NEDERIG,

U hebt me gebracht naar het dal van het visioen,
waar ik leef in de diepten, maar U zie in de hoogten;
omsloten door bergen van zonde aanschouw ik Uw heerlijkheid.

Laat deze paradoxen mij onderwijzen: 
de weg omlaag is de weg omhoog,
de lage plaats is de hoge plaats,
het verbroken hart is het genezen hart,
de verslagen geest is de geest die zich verheugt, 
de ziel die zich bekeert is de ziel die overwint,
niets hebben is alles bezitten,
het kruis dragen is de kroon verwerven,
geven is ontvangen,
het dal is de plaats van het visioen.

Heere, overdag zijn sterren zichtbaar vanuit de diepste put,
en hoe dieper de put, hoe helderder Uw sterren stralen.

Laat me Uw licht vinden in mijn duisternis,
 Uw leven in mijn dood,
 Uw vreugde in mijn verdriet,
 Uw genade in mijn zonde,
 Uw rijkdommen in mijn armoede,
 Uw heerlijkheid in mijn dal.





1
Vader, Zoon en Heilige Geest





17

De Drie-eenheid
DRIE IN ÉÉN, ÉÉN IN DRIE, GOD VAN MIJN ZALIGHEID,
Hemelse Vader, gezegende Zoon, eeuwige Geest,
Ik aanbid U als één Wezen, één Eenheid,

één God in drie onderscheiden Personen,
omdat U zondaars brengt tot kennis van U en tot Uw Koninkrijk.

O Vader, U hebt mij liefgehad en Jezus gezonden om mij te verlossen;
O Jezus, U hebt mij liefgehad en mijn natuur aangenomen,

Uw eigen bloed vergoten om mijn zonden weg te wassen,
gerechtigheid aangebracht om mijn onwaardigheid te bedekken;

O Heilige Geest, U hebt mij liefgehad en bent in mijn hart gekomen,
hebt daar eeuwig leven geplant,
de heerlijkheid van Jezus aan mij geopenbaard.

Drie Personen en één God, ik loof en prijs U,
voor liefde zo onverdiend, zo onuitsprekelijk, zo wonderlijk,
zo machtig om verlorenen te redden en hen op te wekken tot heerlijkheid.

O Vader, dank dat U in volheid van genade
mij aan Jezus gaf,
als Zijn schaap, Zijn eigendom, Zijn deel. 

O Jezus, dank dat U in volheid van genade
mij hebt aangenomen, ondertrouwd, aan U verbonden.

O Heilige Geest, dank dat U in volheid van genade
Jezus liet zien als mijn zaligheid,
geloof in mijn binnenste plantte,
mijn koppige hart onderwierp,
mij voor eeuwig met Hem verenigde.

O Vader, U zetelt op de troon om mijn gebeden te horen,
O Jezus, Uw hand is uitgestrekt om mijn smekingen te ontvangen,
O Heilige Geest, U wilt mij helpen in mijn zwakheden,

me mijn nood laten zien, woorden geven, bidden in mijn binnenste,
mij sterken zodat ik in het smeken de moed niet verlies.

O drie-enige God, Die hemel en aarde regeert,
U beveelt me te vragen om de dingen
aangaande Uw Koninkrijk en mijn ziel.

Laat me leven en bidden als iemand die is gedoopt in de drievoudige Naam.
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De Alles in allen
O GOD WIENS WIL ALLES OVERWINT,
Nergens is troost te vinden

dan in de vreugde in U
en het leven in Uw dienst. 

U bent Alles in allen, en alle genoegens zijn
wat U ze voor mij maakt, niets meer.

Uw wil is mijn blijdschap en behagen, 
wat Uw wil ook is 
of in enig opzicht zal zijn.

Als U me zegt in een bepaalde zaak zelf te beslissen,
wil ik toch alles aan U overgeven,
want U bent volmaakt wijs 
en niet bij machte verkeerd te doen,
terwijl voor mij dat gevaar steeds dreigt.

Ik verblijd me in de wetenschap dat U alles in handen hebt,
en daar laat ik het met vreugde.

Dan verandert het gebed in een lofzang
en kan ik niet anders dan U aanbidden, vereren en prijzen.

Wat zal ik U vergelden voor al Uw weldaden?
Moet ik van tweeën één kiezen?

Ik verlang iets terug te geven, maar heb U niets te bieden
en kan me er slechts over verheugen dat U alles doet,
dat niemand in de hemel of op aarde deelt in Uw eer;
vanuit mezelf kan ik Uw gezegende Naam niet verheerlijken,
maar door genade kan ik blijmoedig ziel en lichaam aan U overgeven.

U bent de Leidsman en Voleinder van het geloof;
het werk van verlossing is het Uwe alleen;
elke goede daad, elke goede gedachte die in mij gevonden wordt

is een vrucht van Uw kracht en genade.
U werkt in mij het willen en het werken,

enkel en alleen naar Uw welbehagen.
O God, het is verbazend dat wij zoveel spreken

over de kracht en goedheid van de geschapen mens,
want wij zouden vleesgeworden demonen zijn
als U ons niet elk ogenblik weerhield.

Dit hebt U mij, door bittere ondervinding, geleerd over mezelf. 



19

De Bron van al het goede
O HEERE GOD, DIE IN DE EEUWIGHEID WOONT,

de hemelen verkondigen Uw heerlijkheid,
de aarde vloeit over van Uw rijkdommen,
het heelal is Uw tempel;
Uw tegenwoordigheid vervult de oneindigheid.

Toch wilde U leven scheppen
en geluk geven. 

U maakte mij tot wie ik ben, U gaf wat ik bezit.
In U leef ik, beweeg en besta ik.
Uw voorzienigheid bepaalde de grenzen van mijn bestaan

en bestuurt al mijn zaken met wijsheid.
Ik dank U voor Uw rijkdom voor mij in Jezus,

voor de onversluierde openbaring van Hem in Uw Woord,
waar ik Zijn Persoon, natuur, genade en glorie aanschouw,
Zijn vernedering, lijden en dood én Zijn opstanding.

Laat me de noodzaak van Zijn voortdurende verlossing ervaren,
zodat ik het uitroep met Job: ‘Ik ben te gering’,

met Petrus: ‘Ik verga’,
met de tollenaar: ‘Wees mij, zondaar, genadig!’

Beteugel in mij de liefde voor de zonde,
laat me beseffen dat ik vernieuwing en vergeving nodig heb,
opdat ik eeuwig U zal dienen en genieten.

Ik kom tot U in de onoverwinnelijke Naam van Jezus,
zonder te pleiten op iets van mezelf:
geen werken, geen waardigheid, geen geloften.

Vaak dwaal ik af,
weersta ik welbewust Uw wil,
misbruik ik Uw goedheid.

Mijn christelijke voorrechten vergroten mijn schuld;
ik acht ze zo laag,
en grijp ze niet aan tot mijn voordeel.

En toch – ik honger naar Uw gunst, 
ik hunker naar Uw heerlijkheid.

U bent overal. Doordring me diep van de wetenschap 
dat U me omgeeft op mijn wegen, 
mijn gaan en mijn liggen omringt,
mijn einde omsluit.
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De grote God
O BRON VAN ALLE GOEDS,
Verbreek in mij elke gedachte die zich tegen U verheft.
Verbrijzel mijn hoogmoed en verstrooi hem met de wind.
Vernietig de laatste flarden eigengerechtigheid.
Schep een nederige geest in mij.
Verootmoedig me, zodat ik mezelf verfoei en veracht.
Ontsluit in mij een bron van tranen van berouw.
Verwond me, en verbind me dan.
Dan wordt mijn hart een woonplaats voor mijn God;

dan kan de Vader intrek bij mij nemen,
dan kan de gezegende Jezus komen met Zijn genezende aanraking,
dan kan de Heilige Geest neerdalen in heiligmakende genade.

O Heilige Drie-eenheid, drie Personen en één God,
bewoon mij, een tempel gewijd aan Uw eer.

Waar U tegenwoordig bent, kan het kwaad niet vertoeven;
In Uw gemeenschap is volheid van vreugde,
Uw glimlach geeft vrede in het geweten.
Als ik in Uw nabijheid ben, 

is er geen angst die me verontrust,
geen vrees die mijn rust verjaagt;
dan is mijn hart als een prachtige, geurige bloem.

Maak mij, in de weg van berouw,
gereed om U te ontvangen.

Niets gaat Uw macht te boven,
niets is te groot voor Uw kracht,
niets is U te goed om te geven.

Oneindig is Uw macht, onmetelijk Uw liefde,
grenzeloos Uw genade, heerlijk Uw heilbrengende Naam.

Laat engelen jubelen over Uw wondere werk:
zondaars bekeren zich, verloren zonen worden in gunst aangenomen,
afdwalenden teruggevonden, satans gevangenen verlost,
blinde ogen geopend, gebroken harten geheeld,
zwaarmoedigen getroost, eigengerechtigden uitgekleed,
huichelaars uit hun leugenpaleis geleid,
onwetenden verlicht,
en gelovigen opgebouwd in hun heilige geloof.

Ik vraag grote dingen van een grote God.


