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ZA. 1 AUGUSTUS 2 Kor 12:1-10
De Heer zei: Je hebt niet meer dan  
mijn genade nodig, want kracht wordt 
zichtbaar in zwakheid.

ZON. 2 AUGUSTUS Mt 14:13-21 
Jezus nam de vijf broden en de twee 
vissen, keek omhoog naar de hemel, 
sprak het zegengebed uit en brak de 
broden; hij gaf ze aan de leerlingen,  
en de leerlingen gaven ze door aan  
de mensen. Iedereen at en werd  
verzadigd.

MA. 3 AUGUSTUS Jr 33:1-8
Dit zegt de Heer: Ik zal de wonden van 
mijn volk verbinden en het herstellen, 
ik geef hun blijvende vrede en voor-
spoed.

DI. 4 AUGUSTUS Mt 7:1-5
Jezus zegt: Oordeel niet, opdat er niet 
over jullie geoordeeld wordt.

WO. 5 AUGUSTUS Sir 17:1-14
God heeft de mensen naar zijn beeld 
gemaakt. Hij heeft zijn oog in hun hart 
geplant.

DO. 6 AUGUSTUS Mt 17:1-8
Op de berg waar Jezus van gedaante 
veranderde, gleed de schaduw van 
een stralende wolk over zijn leerlingen 
heen, en een stem zei: Dit is mijn  
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. 
Luister naar hem!

VR. 7 AUGUSTUS 2 Kor 4:7-12
Wij zijn een aarden pot voor de schat 
van Gods aanwezigheid; het moet 
duidelijk zijn dat onze overweldigende 
kracht niet van onszelf komt, maar van 
God.

ZA. 8 AUGUSTUS Zach 8:16-19
De Heer zei tot zijn volk: Bewaar de 
vrede door rechtvaardig recht te  
spreken. Houd de vrede en waarheid 
in ere!

ZON. 9 AUGUSTUS Mt 14:22-33
Jezus kwam naar zijn leerlingen toe, 
lopend over het meer. Ze raakten in 
paniek en schreeuwden het uit van 
angst. Meteen sprak Jezus hen aan: 
Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!

MA. 10 AUGUSTUS Jr 7:21-24
Dit zegt de Heer: Wees mij gehoor-
zaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen 
jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg 
die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél 
bij varen.

DI. 11 AUGUSTUS Mt 10:37-42
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wie jullie 
ontvangt, ontvangt mij, en wie mij  
ontvangt, ontvangt hem die mij  
gezonden heeft.

WO. 12 AUGUSTUS Jr 32:37-41
De Heer zegt: Ik zal een eeuwig  
verbond met mijn volk sluiten, ik zal 
hen altijd zegenen.

DO. 13 AUGUSTUS Kol 3:12-17
Paulus schreef: Laat in uw hart de  
vrede van Christus heersen, want  
daartoe bent u geroepen als de leden 
van één lichaam.

VR. 14 AUGUSTUS Js 44:21-23
De Heer zei tot zijn volk: Ik heb je  
misdaden als een wolk doen verdam-
pen, je zonden als de ochtendnevel. 
Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen.

ZA. 15 AUGUSTUS Lc 1:39-45
Elisabet zei tot Maria: Gelukkig is zij die 
geloofd heeft dat de woorden van de 
Heer in vervulling zullen gaan.

ZON. 16 AUGUSTUS Mt 15:21-28
Jezus zei tot de Kanaänitische vrouw: 
U hebt een groot geloof! Wat u  
verlangt, zal ook gebeuren.

MA. 17 AUGUSTUS Js 58:7-10
Wanneer je de beschuldigende vinger  
uitbant, wanneer je de hongerige 
schenkt wat je zelf nodig hebt, dan 
zal je licht in het donker schijnen, je 
duisternis wordt als het licht van het 
middaguur.

DI. 18 AUGUSTUS Jr 29:11-14
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt 
de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, 
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoop-
volle toekomst geven.

WO. 19 AUGUSTUS Gal 1:6-11
Paulus schreef: Probeer ik mensen te 
overtuigen of God? Probeer ik soms 
mensen te behagen? Als ik dat nog 
altijd zou doen, zou ik geen dienaar van 
Christus zijn.

DO. 20 AUGUSTUS Joh 17:20-26
Voordat Jezus de wereld verliet om 
naar de Vader te gaan, bad hij: Ik bid 
niet alleen voor hen, maar voor allen 
die door hun verkondiging in mij  
geloven.

VR. 21 AUGUSTUS 2 Kor 4:5-7
Paulus schreef: Wij verkondigen niet 
onszelf, wij verkondigen dat Jezus 
Christus de Heer is en dat wij omwille 
van hem uw dienaren zijn.

ZA. 22 AUGUSTUS 1 Kor 15:54-58
Paulus schreef: Wees standvastig en 
onwankelbaar en zet u altijd volledig  
in voor het werk van de Heer, in het  
besef dat door de Heer uw inspannin-
gen nooit tevergeefs zijn.

ZON. 23 AUGUSTUS Mt 16:13-20
Petrus zei tot Jezus: “U bent de  
messias, de Zoon van de levende God.” 
Jezus antwoordde: “Gelukkig ben je, 
want dit is je niet door mensen van 
vlees en bloed geopenbaard, maar 
door mijn Vader in de hemel.”

MA. 24 AUGUSTUS Mt 14:23-33
Jezus ging de berg op om er in  
afzondering te bidden. De nacht viel, 
en hij was daar helemaal alleen.

DI. 25 AUGUSTUS Joh 13:31-35
Jezus zegt: Zoals ik jullie heb liefgehad,  
zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Daaraan zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.

WO. 26 AUGUSTUS 2 Tes 3:1-5
Paulus schreef: Moge de Heer uw wil 
en verlangen richten op Gods liefde en 
Christus’ standvastigheid.

DO. 27 AUGUSTUS Lc 22:24-27
Jezus zegt: De belangrijkste van jullie 
moet de minste worden en de leider de 
dienaar.

VR. 28 AUGUSTUS Rom 6:12-14
Stel uzelf in dienst van God. De zonde 
mag niet langer over u heersen, want 
u staat niet onder de wet, maar leeft 
onder de genade.

ZA. 29 AUGUSTUS Gn 28:10-22
De Heer zei: Ikzelf sta je ter zijde, ik 
zal je overal beschermen, waar je ook 
heen gaat; ik zal je niet alleen laten tot 
ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.

ZON. 30 AUGUSTUS Mt 16:24-26
Jezus zegt: Wie achter mij aan wil  
komen, moet zichzelf verloochenen, 
zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

MA. 31 AUGUSTUS Lc 11:9-13
Jezus zegt: Vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en 
er zal voor je worden opengedaan.


