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VR. 1 FEBRUARI (1 Timoteüs 4:7-10)

Paulus schreef: Wij zwoegen en
strijden, omdat wij onze hoop
gevestigd hebben op de levende God,
die de redder is van alle mensen.

ZA. 2 FEBRUARI (Lucas 2:22-40)

Na de toewijding van het kind Jezus
in de tempel keerden zijn ouders met
hem terug naar Galilea, naar hun
woonplaats Nazaret. Het kind groeide
op, werd sterk en was begiftigd met
wijsheid; Gods genade rustte op hem.

ZON. 10 FEBRUARI (Lucas 5:1-11)

Jezus zei tegen Simon Petrus:
‘Wees niet bang, voortaan zul je
mensen vangen.’ En nadat Simon
en zijn metgezellen de boten aan land
hadden gebracht, lieten ze alles
achter en volgden hem.

MA. 11 FEBRUARI (Zacharias 8:7-8)

DI. 19 FEBRUARI (Habakuk 3:18-19)

Ik zal juichen voor de Heer, jubelen
voor de God die mij redt.

WO. 20 FEBRUARI (Jakobus 5:7-11)

Jakobus schreef: Wees geduldig en
houd moed, want de Heer zal spoedig
komen.

Dit zegt de Heer: Ik zal mijn volk
bevrijden uit het land waar de zon
opkomt en het land waar de zon
ondergaat. Zij zullen mijn volk zijn en
ik hun God, in onwankelbare trouw.

DO. 21 FEBRUARI (Jesaja 28:16-17)

In Nazaret dreef de menigte Jezus
de stad uit, naar de rand van de berg
waarop hun stad gebouwd was,
om hem in de afgrond te sotrten.
Maar hij liep midden tussen hen
door en vertrok.

DI. 12 FEBRUARI (Lucas 9:1-6)

VR. 22 FEBRUARI (2 Korintiërs 8:7-15)

MA. 4 FEBRUARI (Wijsheid 6:12-16)

WO. 13 FEBRUARI (Jesaja 48:16-21)

ZON. 3 FEBRUARI (Lucas 4:21-30)

Jezus zond zijn leerlingen uit om het
koninkrijk van God te verkondigen.
Ze gingen op weg en trokken van de
ene plaats naar de andere, terwijl ze
het goede nieuws verkondigden.

De wijsheid van God laat zich
gemakkelijk zien aan wie haar liefheeft,
ze laat zich vinden door wie haar zoekt.

DI. 5 FEBRUARI (Jakobus 3:13-18)

Jakobus schreef: Waar in vrede wordt
gezaaid, brengt gerechtigheid haar
vruchten voort voor hen die vrede
stichten.

WO. 6 FEBRUARI (Romeinen 6:8-14)

DO. 14 FEBRUARI (Jeremia 15:15-21)
Jeremia zei tot de Heer: Telkens als
ik uw woorden hoorde, nam ik ze als
voedsel tot mij. Uw woorden gaven
mij een diepe vreugde.

VR. 15 FEBRUARI (Wijsheid 1:1-15)

Paulus schreef: U moet uzelf zien als
dood voor de zonde, maar in Christus
Jezus levend voor God.

De geest van de Heer vervult de hele
wereld; hij die alles omvat weet wat
er gezegd wordt.

DO. 7 FEBRUARI (Handelingen 4:1-22)
Petrus en Johannes antwoordden
degenen die hen wilden verbieden
Jezus’ naam te gebruiken: We moeten
wel spreken over wat we gezien en
gehoord hebben.

VR. 8 FEBRUARI (Psalm 25)

Heer, wijs mij de weg van uw waarheid
en onderricht mij, want u bent de God
die mij redt.

ZA. 9 FEBRUARI (Jesaja 43:9-12)

Verkondig dit met luid gejuich, laat
het horen, laat weten tot aan de einden
der aarde: De Heer heeft zijn dienaar
verlost.

Mijn getuige zijn jullie – spreekt de
Heer –, mijn dienaar, die ik uitgekozen
heb.

ZA. 16 FEBRUARI
(Daniël 3:51-90 - apocrief)

Al wie nederig is en God vereert, prijs
de Heer, bezing hem in eeuwigheid.
Want hij heeft ons ontrukt aan het
dodenrijk, uit de greep van de dood
heeft hij ons gered.

ZON. 17 FEBRUARI (Lucas 6:20-23)

Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen
en zei: Gelukkig jullie die arm zijn, want
van jullie is het koninkrijk van God.

MA. 18 FEBRUARI (Jesaja 40:1-5)

Baan een weg voor onze God. Oneffen
plekken moeten vlak gemaakt worden
en ruige gronden worden een vlakte.
De luister van de Heer zal zich open
baren voor het oog van al wat leeft.

Dit zegt de Heer: Ik leg voor mijn volk
een fundament met een grondsteen.
Ik zal het recht als meetlint hanteren
en de gerechtigheid als schietlood.

Onze Heer Jezus Christus is omwille
van u arm geworden opdat u door zijn
armoede rijk zou worden.

ZA. 23 FEBRUARI (Lucas 12:32-48)

Jezus zegt: Wees als knechten die hun
heer opwachten, zodat ze direct voor
hem opendoen wanneer hij aanklopt.

ZON. 24 FEBRUARI (Lucas 6:27-35)

Jezus zegt: Heb je vijanden lief, wees
goed voor wie jullie haten, zegen wie
jullie vervloeken, bid voor wie jullie
slecht behandelen.

MA. 25 FEBRUARI (Psalm 31)

In uw hand, Heer, liggen mijn lot en
mijn leven, bevrijd mij uit de greep van
mijn vijanden en vervolgers. Laat het
licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

DI. 26 FEBRUARI (Efeziërs 2:14-18)

Christus kwam vrede verkondigen aan
u die ver weg was en vrede aan hen
die dichtbij waren: dankzij hem hebben
wij allen door één Geest toegang tot de
Vader.

WO. 27 FEBRUARI (Johannes 1:1-18)

Johannes schrijft over Jezus: Het licht
schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.

DO. 28 FEBRUARI (Jesaja 52:7-10)

De Heer toont zijn heil ten overstaan
van alle volken, en de einden der aarde
zien hoe onze God redding brengt.
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