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DI. 1 DECEMBER - Jesaja 12:1-6
Zing een lied voor de Heer: wonderbaar-
lijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit 
weten. Jubel en juich, want groot is hij 
die in jullie midden woont.

WO. 2 DECEMBER - 2 Timoteüs 2:22-26
Paulus schreef: Een dienaar van de Heer 
moet geen ruzie maken, maar voor 
iedereen vriendelijk zijn; hij moet een 
verdraagzaam mens zijn.

DO. 3 DECEMBER - Psalm 62
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van 
hem blijf ik alles verwachten.

VR. 4 DECEMBER - Matteüs 18:21-22
Petrus vroeg aan Jezus: “Hoe vaak 
moet ik mijn broeder of zuster vergeving 
schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus 
antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe, 
zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.”

ZA. 5 DECEMBER -Jesaja 61:10-11 
Zoals de aarde haar gewassen voort-
brengt, zoals een tuin het gezaaide laat 
ontkiemen, zo laat God gerechtigheid 
ontkiemen.

ZON. 6 DECEMBER - Marcus 1:1-8
Johannes de Doper verkondigde: Ik heb 
jullie gedoopt met water, maar hij die na 
mij komt, zal jullie dopen met de heilige 
Geest.

MA. 7 DECEMBER - 2 Korintiërs 3:16-18
Paulus schreef: Waar de Geest van de 
Heer is, daar is vrijheid.

DI. 8 DECEMBER - Efeziërs 1:3-14
In Christus heeft God, voordat de  
wereld gegrondvest werd, ons vol  
liefde uitgekozen om voor hem heilig 
en zuiver te zijn.

WO. 9 DECEMBER - Wijsheid 9:13-18
Wie kan uw bedoelingen kennen als u 
niet zelf wijsheid geeft en uw heilige 
geest naar beneden zendt? Zo werden 
de mensen op aarde op het rechte 
spoor geleid.

DO. 10 DECEMBER - Johannes 15:9-13
Jezus zegt: Mijn gebod is dat jullie  
elkaar liefhebben zoals ik jullie heb  
liefgehad.

VR. 11 DECEMBER - Efeziërs 4:1-7
Wees steeds bescheiden, zachtmoedig 
en geduldig, en verdraag elkaar uit  
liefde. Span u in om door de samenbin-
dende kracht van de vrede de eenheid 
te bewaren die de Geest u geeft.

ZA. 12 DECEMBER - 1 Korintiërs 4:1-5
Paulus schreef: Houd op te oordelen en 
wacht de tijd af dat de Heer komt.

ZON. 13 DECEMBER - Johannes 1:19-28
Johannes de Doper zei: Ik ben de stem 
die roept in de woestijn: “Maak recht de 
weg van de Heer.”

MA. 14 DECEMBER - Psalm 10:14-18
U verhoort de wens van de nederigen, 
Heer, u bemoedigt hen en luistert met 
aandacht.

DI. 15 DECEMBER - Johannes 7:37-44
Jezus riep: Laat wie dorst heeft bij mij 
komen en drinken wie in mij gelooft!

WO. 16 DECEMBER - 1 Koningen 19:1-8
Ontmoedigd ging Elia liggen en viel in 
slaap. Een engel raakte hem aan en zei: 
“Sta op en eet wat, anders is de reis te 
zwaar voor je.” Elia stond op, en toen 
hij had gegeten en gedronken liep hij, 
gesterkt door dit voedsel, tot hij bij de 
berg van God kwam.

DO. 17 DECEMBER - 1 Johannes 1:1-7
God is licht, er is in hem geen spoor van 
duisternis. Als we onze weg in het licht 
gaan, dan zijn we met elkaar verbonden.

VR. 18 DECEMBER - Jesaja 2:2-5
Jesaja zei: Alle volken zullen zeggen:  
“Laten we optrekken naar de berg van 
de Heer. Hij zal ons de weg wijzen.”

ZA. 19 DECEMBER - Jeremia 33:14-16
De dag zal komen – spreekt de Heer –  
dat ik de belofte die ik mijn volk heb 
gedaan, gestand zal doen. Ik zal een 
rechtmatige telg laten ontspruiten, die 
recht en gerechtigheid zal handhaven.

ZON. 20 DECEMBER - Lucas 1:26-38
Maria zei tot de engel: De Heer wil ik 
dienen: laat er met mij gebeuren wat u 
hebt gezegd.

MA. 21 DECEMBER - Kolossenzen 1:15-20
Christus is beeld van God, de onzicht-
bare. In hem is alles geschapen, alles  
in de hemel en alles op aarde, het  
zichtbare en het onzichtbare.

DI. 22 DECEMBER - 1 Korintiërs 12:3-13
Er zijn verschillende gaven, maar er is 
één Geest; er zijn verschillende dienende  
taken, maar er is één Heer; er zijn 
verschillende uitingen van bijzondere 
kracht, maar het is één God die ze  
allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

WO. 23 DECEMBER - Matteüs 1:16-21
Een engel zei tot Jozef: Maria zal een 
zoon baren. Geef hem de naam Jezus, 
want hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden.

DO. 24 DECEMBER - Jesaja 57:14-19
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of 
dichtbij – zegt de Heer –, ik zal genezing 
brengen.

VR. 25 DECEMBER - Lucas 2:16-21
KERSTMIS - Toen de herders het kind 
Jezus in de voederbak zagen, vertelden 
ze wat hun over dat kind was gezegd. 
Allen die het hoorden stonden verbaasd, 
maar Maria bewaarde al deze woorden 
in haar hart en bleef erover nadenken.

ZA. 26 DECEMBER - Matteüs 10:17-22
Jezus zegt: Wanneer ze je uitleveren, 
vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet 
spreken of wat je moet zeggen. Want 
wat je moet zeggen, zal je op dat  
moment worden ingegeven. Jullie zijn 
het immers niet zelf die dan spreken, 
het is de Geest van jullie Vader die in 
jullie spreekt.

ZON. 27 DECEMBER - Lucas 2:22-32
Simeon nam het kind Jezus in zijn  
armen en loofde God met de woorden: 
Met eigen ogen heb ik de redding  
gezien die u bewerkt hebt ten overstaan 
van alle volken: een licht dat geopen-
baard wordt aan de naties.

MA. 28 DECEMBER - Jesaja 9:1-6 (1-7)
Een kind is ons geboren, een zoon is ons 
gegeven. Deze namen zal hij dragen:  
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst.

DI. 29 DECEMBER - Efeziërs 5:8-14
U bent licht, door uw bestaan in de 
Heer. Ga de weg van de kinderen van 
het licht. Het licht brengt goedheid 
voort en gerechtigheid en waarheid.

WO. 30 DECEMBER -  
Kolossenzen 1:15-20
In Christus heeft God in heel zijn volheid 
willen wonen en door hem en voor hem 
alles met zich willen verzoenen.

DO. 31 DECEMBER - Lucas 17:20-21
Jezus zegt: De komst van het koninkrijk 
van God laat zich niet aanwijzen. Het 
koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.


