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Psalm 67:2

NIEUWJAARSDAG

God, 
laat ons uw liefde zien 
en maak ons gelukkig.



debijbel.nl

God, laat ons uw liefde zien 
en maak ons gelukkig. 

Wees bij ons en bescherm ons. 
Dan zal iedereen zien dat u mensen redt, 

iedereen zal zien hoe u mensen leidt.

Psalm 67:2-3



Marcus 9:23

Als je gelooft,
kan alles!
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Jezus zei: ‘Wat zijn jullie toch ongelovig! Hoe lang 
moet ik nog bij jullie blijven? Hoe houd ik dat vol? 
Breng die jongen hier!’
Ze brachten de jongen bij hem. Toen de kwade geest 
Jezus zag, schudde hij de jongen hard door elkaar. 
Met schuim op zijn mond viel de jongen op de grond, 
en hij rolde heen en weer. Jezus vroeg aan de vader: 
‘Hoe lang heeft hij dit al?’ De vader zei: ‘Hij had het al 
als klein kind. De kwade geest heeft hem al vaak in 
het vuur en in het water gegooid. Want hij wil hem 
doden.  Als u iets kunt doen, heb dan medelijden met 
ons en help ons.’ Jezus zei: ‘Je vraagt of ik iets kan 
doen? Als je gelooft, kan alles!’ Toen riep de vader van 
de jongen: ‘Ik geloof! Help me om mijn ongeloof te 
overwinnen!’

Marcus 9:19-24



Deuteronomium 31:8

De Heer zal zelf 
met je meegaan. 
Hij zal je helpen.
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Mozes riep Jozua bij zich.  Alle Israëlieten waren erbij. 
Mozes zei tegen hem: ‘Jozua, wees sterk en dapper. Jij 
moet het volk naar het land brengen dat de Heer aan 
onze voorouders beloofd heeft. Onder jouw leiding 
zullen de Israëlieten het land in bezit nemen.
De Heer zal zelf met je meegaan. Hij zal je helpen. Hij 
blijft steeds bij je, hij zal je niet in de steek laten. Je 
hoeft echt niet bang te zijn.

Deuteronomium 31:7-8



Filippenzen 4:5

Laat iedereen merken 
dat jullie vriendelijk zijn.
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Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. 
Ik zeg het nog eens: Wees altijd blij. Laat iedereen 
merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed: de 
Heer is dicht bij ons. Maak je geen zorgen, maar vraag 
God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook 
gebeurt. En dank hem altijd.
Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een 
vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal 
jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al 
het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus.

Filippenzen 4:4-7



Deuteronomium 33:27

Bij de eeuwige God 
zijn jullie veilig, 

hij draagt jullie in zijn armen.
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Ten slotte zei Mozes: ‘Volk van Israël, er is geen god 
zoals jullie God. Als een koning rijdt hij langs de 
hemel. Hij komt op zijn wagen van wolken om jullie 
te helpen. Bij de eeuwige God zijn jullie veilig, hij 
draagt jullie in zijn armen.
Hij heeft jullie vijanden verjaagd, en hij gaf jullie het 
bevel om ze te doden. Volk van Israël, jullie kunnen nu 
in vrede leven. Niemand zal jullie meer aanvallen. Jul-
lie zullen wonen in een land met veel korenvelden en 
wijngaarden. Het is een vruchtbaar land, waar genoeg 
regen valt.
Niemand is zo gelukkig als jullie, volk van Israël! De 
Heer heeft jullie bevrijd! Hij zal jullie altijd bescher-
men en verdedigen. De vijanden moeten diep voor 
jullie buigen, zij zijn in jullie macht.’

Deuteronomium 33:26-29



Matteüs 3:3

Maak de weg klaar 
voor de Heer!
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In die tijd kwam Johannes de Doper naar de woestijn 
van Judea. Daar zei hij tegen de mensen: ‘Dit is het 
moment om je leven te veranderen. Want Gods 
nieuwe wereld is dichtbij.’ Over Johannes heeft de 
profeet Jesaja gezegd: «Hij roept in de woestijn: Opzij 
voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!»

Matteüs 3:1-3



Exodus 33:19

Ik zal goed zijn 
voor wie ik goed wil zijn. 
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Daarna zei Mozes: ‘Laat mij toch zien wie u bent!’ De 
Heer zei: ‘Ik zal in stralend licht voor je langs gaan. Ik 
zal mijn naam roepen. Mijn naam betekent: Ik zal 
goed zijn voor wie ik goed wil zijn. Ik zal zorgen voor 
wie ik wil zorgen.
Maar je zult mijn gezicht niet kunnen zien. Want geen 
mens kan blijven leven als hij mijn gezicht gezien heeft.
Er is een plek op de rots waar je dicht bij me kunt 
staan. 
Als ik in stralend licht voorbijkom, zal ik je in een grot 
laten staan. Ik zal je met mijn hand bedekken tot ik 
voorbij ben. Dan zal ik mijn hand weghalen en dan 
kun je mij van achteren zien. Maar mijn gezicht mag 
niemand zien.’

Exodus 33:18-20



1 Kronieken 28:9

Als je de Heer zoekt, 
zal hij zorgen 

dat je hem vindt.
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