Oudejaarsmeditatie
door James Kidwell Popham, 1881, redacteur The Gospel Standard
De laatste momenten van dit (voor mij) veelbewogen jaar lopen snel ten einde. Een terugblik op het
jaar legt veel tegenstrijdige zaken aan de dag, en brengt veel bijzonder gemengde gevoelens voort.
Als ik terugzie op mezelf -een zwakke, zondige worm- welke reden heb ik voor schaamte,
verbijstering, boetvaardigheid en berouw voor God! Ik ben ondankbaar geweest voor weldaden,
ongevoelig voor ontelbare gunsten, gemelijk onder de zeer noodzakelijke roede der kastijding. en
hoogst ongelovig bij de kleinste schijn van beproeving.
Hoewel ik aan de evangeliebediening verbonden ben, hebben de zaken van dit leven, voornamelijk de
zorgen van een jong gezin, mijn aandacht te veel in beslag genomen. Wat ben ik nalatig en koud in
mijn bediening geweest! Vaak heb ik met een onbewogen hart de heilige bladzijde gelezen! Met welk
een vormelijkheid heb ik gebeden! Hoe weinig is daarom mijn nut geweest in het ene en mijn profijt in
het andere! Hoewel mijn consciëntie mij niet beschuldigt van bedrieglijk handelen met het Woord
Gods in de openbare bediening, nochtans hoe weinig duurzaam goed is door mijn vele prediken
teweeggebracht op de aarde. En waarom? Ach, ik heb helaas maar weinig met tranen gezaaid; daarom
is geen verlossing teweeggebracht op de aarde. Hoe zou ik de aanklacht tegen mezelf kunnen
verzwaren!: Hoogmoed, eigenzinnigheid, zelfbeklag en een onbestendig hart, ermee vervuld en vuil
iedere bladzijde van het jaarregister. Daarom:
„Niet een straal van hoop voor mij
Dan in donker Gethsémané”.
Maar, als ik aan de andere kant in staat gesteld word te zien op des Heeren bedelingen met mij, dan
verlies ik mijzelf in het wonder. Barmhartigheid, kracht, getrouwheid en tedere erbarming bezie ik aan
alle zijden. Een zonde vergevend God heeft mij bemoedigd en een getrouw God heeft mij ondersteund.
O Heere, Gij hebt mij met al mijn ongemanierdheid gedragen, mijn consciëntie over het kwade berispt
en mij verlost uit moeite. Mijn behoeften zijn dit jaar groter geweest dan gedurende andere jaren (er
waren nu vijf kinderen), en de voorzieningen van Uw goede hand zijn overvloedig geweest. Wat zal ik
tot U zeggen, Gij beschermer van mijn leven? De eer, macht en heerlijkheid zij aan U, Vader, Zoon en
Heilige Geest. Laat o Heere, mijn hart vertederd zijn met diep berouw; vervul mij met zelfverfoeiing,
beziel mij met leven, vuur mij aan met ijver, vermeerder mijn kennis, doe mij wegsmelten in liefde en
doe mij grotelijks toenemen in geloof, opdat ik daardoor moge wandelen. O Heere, laat mijn hart
oprecht zijn; maak het oprecht in uw wetten en standvastig in Uw wegen. Zegen mij grotelijks in
geestelijke zaken gedurende het jaar dat spoedig zal aanbreken. Gij o Heere, weet mijn grote
verlegenheid ten aanzien van mijn toekomst. Richt mijn voetstappen naar Uw Woord. Verlaat mij niet.
Sta mij niet toe beïnvloed te worden beide in deze of die weg door vleselijke beweegredenen. Hoewel
bijoogmerken en zelfzuchtige beweegredenen zich in mijn overleggingen zullen mengen, laat ze mijn
besluit niet beïnvloeden. Zegen mijn zwakke arbeid; maak ze overvloediger en vermeerder hun nut.
Zegen mijn geliefde vrouw met meer gezondheid, indien het met Uw wil overeenkomt. Maar bovenal
heilig haar bezoeking beide aan haar eigen en mijn ziel. Zegen o Heere, onze vijf dierbare kinderen;
bewaar hen in gezondheid, indien het hun ten goede komt; open een weg voor hen in Uw heilige
voorzienigheid. O Heere, maak hen genadiglijk deelhebbers van de hemelse roeping, en erfgenamen
van de genade des levens.
Zegen dierbaar Sion overvloedig, meest genadige Heere, Vader, Zoon en Geest met vrede en
voorspoed. Heere, spaar en zegen Engeland.
Hoor o Heere, een zondige worm, en als Gij hoort, vergeef, om Jezus wil. Amen.

