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<1>
Mijn Vader, laat vandaag alles in mij nieuw mogen
worden. Maak oude plichten voor mij nieuw. Maak
mijn liefde nieuw. Maak mijn geloof nieuw. Schenk
mij het verlangen naar een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde.
<2>
Eeuwige Vader, ik neem mijn toevlucht tot Uw
genade. Laat mij niet zonder bescherming in
deze wereld zijn. Laat mij voelen dat rondom mij
een vurige muur is. In Uw hoede ben ik veilig en
getroost.
<3>
Barmhartige Vader, laat mij in heilige eerbied
voor Uw aangezicht wandelen. Laat mij overal Uw
tegenwoordigheid voelen. Laat mij in alle dingen Uw
voorzienige liefde erkennen. Wees met mij, waar ik
ook heenga.
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<4>
Barmhartige God, help mij in de strijd tegen mijn
verzoekingen en laat over ieder strijdperk waarin
ik kom de overwinningsbanier van mijn Heiland
mogen waaien. Maak mij tot een goede dienstknecht
van Christus.
<5>
Vader van alle leven, schenk mij een overstromende
liefde. Verlos mij van alle halfslachtigheid. Dat alles
in mij Uw heilige naam zal prijzen. Schenk mij de
krachten van het eeuwige leven.
<6>
Heiland van de wereld, ik bid voor allen die werken
voor de uitbreiding van Uw Koninkrijk. Stort Uw
zegen uit over allen die van U getuigen, onder armen
en verlorenen, onder kleinen en groten, onder
machtigen en geringen, in dit land en op de hele
aarde.
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<7>
Vader, maak mijn hart wijd en mijn liefde rijk.
Maak mijn leven als een schaduwrijke boom, opdat
vermoeide wandelaars bij mij rust en verkwikking
mogen vinden.
<8>
Mijn Vader, ik bid voor alle huisgezinnen in ons
land. Laat ouders en kinderen aan de wereld het
heerlijk voorbeeld van een heilig leven geven. Heilig
onze liefde. Maak onze gezinnen tot zegenende
bronnen van levend water.
<9>
Hemelse Vader, ik dank U dat al het goede mij
uit Uw hand toekomt. Laat mij blijmoedig tot U
naderen als tot de levende bron waaruit ik alles
putten mag in de naam van Christus, mijn Verlosser.
Vul mijn aardse vat tot aan de rand en laat Uw
overvloeiende genade mij een onbetwijfelbaar pand
van Uw gemeenschap zijn.
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< 10 >
Mijn God, toon mij mijn gevaarlijkste zonde. Help
mij waken, opdat ik de verzoeking herken wanneer
zij mij bedreigt. Maak mij bekwaam tot de goede
strijd. Maak mij sterk door Uw genade.
< 11 >
Mijn Vader, geef dat er op deze dag een goede invloed
van mij mag uitgaan. Laat mij voor geen enkele
zoekende ziel tot een ergernis worden, maar geef dat
allen die U op mijn weg brengt door de omgang met
mij beter worden en dichter bij U komen.
< 12 >
God van licht, verlicht mijn geest. Bestraal alle
donkere schuilhoeken van mijn hart en maak mij tot
een kind van het licht. Geef dat ik ook mijn geheime
zonden ontdek en leer mij ze te haten. Vernieuw
mijn begeerten. Schenk mij een rein hart.
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< 13 >
Hemelse Vader, maak mij rijk in de kennis van Uw
waarheid. Schenk mij iedere dag nieuwe kracht uit
Uw goddelijk Woord. Bewaar mij voor kleine en
onwaardige gedachten, die mij innerlijk schaden en
mijn levenswerk waardeloos maken. Schenk mij de
zin van Christus.
< 14 >
Mijn Vader, ik dank U voor alle weldaden van dit
leven. Help mij dat ik ze zien en tellen mag en ernaar
streef dat mijn leven een onafgebroken lofzang
wordt.
< 15 >
O God, mijn Vader, verlos mij van de onrust van
deze wereld en vervul mijn hart met onafgebroken
liefde en eerbied voor U. Geef dat ik niet door
tegenstrijdige begeerten verscheurd word. Laat mij
hongeren en dorsten naar U, naar U alleen.
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< 16 >
Heilige Vader, maak mijn hart zo wijd dat al mijn
broeders daarin een plaats kunnen vinden. Help mij
niet alleen te zien wat mijzelf toekomt, maar ook
wat van anderen is. Verlos mij van mijn verslavende
zelfzucht.
< 17 >
O Christus, mijn Koning, maak mij in alles wat ik
doe U gehoorzaam. Geef dat iedere gedachte naar
Uw wil is. Laat mijn ziel U onafgebroken in diepe
eerbied mogen dienen.
< 18 >
Mijn Heiland, leer mij ook voor hen bidden die ik
niet liefheb. Neem de schellen van mijn ogen, opdat
ik ook in hen het goede mag zien. Laat mij zien hoe
ik ook mijn vijanden moet liefhebben.
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< 19 >
Almachtige God, ik dank U dat U mij tot Uw
gemeenschap geroepen hebt. Leer mij bidden
zonder ophouden. Verlos mij uit de verslaving van
mijn aardse gedachten, die mij verhinderen aan
U te denken. Schenk mij de vrijheid van hemelse
blijdschap.
< 20 >
Mijn Vader, maak mij vrij in Uw dienst. Zo vaak Iaat
ik na mijn plicht als Uw kind te vervullen. Maak
mijn voet sterk en vast. Help mij gewillig en vrolijk
het goede te doen.
< 21 >
Genadige God, ik verlang naar U. Wek mijn ziel op
en schenk haar nieuw leven. Laat mij in Uw dienst
niet traag worden. Geef dat Uw levenswater mij
onafgebroken verfrist en versterkt.
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< 22 >
Mijn Heere en mijn God, maak mij ook in het
kleinste getrouw. Laat ook het geringste in mijn
leven aan U toegewijd zijn. Geef dat ik Uw wil steeds
nauwgezet vervul. Heere, versterk mijn geloof en
door het geloof ook mijn gehoorzaamheid.
< 23 >
Mijn Vader, schenk mij de zekerheid dat ik Uw
begenadigd kind ben. Laat mij U steeds inniger
liefhebben en laat mij daaraan herkennen dat mijn
zonden mij vergeven zijn.
< 24 >
Mijn Vader, stort vandaag Uw levenswater rijkelijk
over al Uw kinderen. Verkwik de ongerusten van
hart. Verteder de halsstarrigen. Laat de woestijn weer
vrucht dragen. Wek de doden op ten leven.
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< 25 >
Almachtige God, ik bid U voor allen die in strijd
verkeren en hun machteloosheid zo diep gevoelen.
Help hen geloven dat U hen niet verlaat. Toon
hun hoeveel Christus voor hen doet en laat hen
koninklijk overwinnen, om Zijnent wil, Die hen zo
uitnemend heeft liefgehad.
< 26 >
Mijn Vader, wek in mij de geest van dankbaarheid.
Laat mij Uw genade toch niet als vanzelfsprekend
aannemen. Laat mij U elke dag opnieuw voor Uw
vrije genade en barmhartigheid loven en prijzen.
< 27 >
Grote God, ik bid U voor mijn vaderland. Zegen
onze koning en koningin en onze regering. Laat de
dauw van Uw genade hen verkwikken en versterken.
Verbind ons steeds inniger aan het Huis van Oranje
en aan U.
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< 28 >
Mijn Vader, help mij dat ik het doel van mijn leven
op aarde steeds beter mag begrijpen. Geef dat ik de
dagen die U mij geeft niet misbruik. Behoren ze niet
alle aan U toe? Toon mij de onmetelijke waarde van
de tijd. Laat mij zo leven dat iedere dag en ieder uur
een verheerlijking mag zijn van Uw nooit volprezen
naam.
< 29 >
Mijn Heiland, Iaat mij hier op deze vergankelijke
aarde toch telkens weer eeuwigheidslucht inademen.
Laat de versterkende wind van Gods hoge bergen
zonder ophouden naar mijn vlakte komen en mij
telkens nieuwe krachten schenken.
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