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WO. 1 JANUARI (Matteüs 7:7-14)
Jezus zegt: Behandel anderen steeds 
zoals je zou willen dat ze jullie  
behandelen.

DO. 2 JANUARI (Jesaja 60:1-7)
Duisternis bedekt de aarde en donkerte  
de naties, maar over jou schijnt de 
Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar.

VR. 3 JANUARI (Psalm 65)
Worden onze zonden mij te zwaar, 
God, u neemt weg wat wij misdeden.

ZA. 4 JANUARI (Psalm 37)
Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven 
wat je hart verlangt.

ZON. 5 JANUARI (Openbaring 21:22-27)
De volken zullen in het licht van  
Christus leven en de koningen op  
aarde betuigen hem hun lof. 

MA. 6 JANUARI (Lucas 1:67-79)
OPENBARING VAN DE HEER
Gods licht zal over ons opgaan en  
verschijnen aan allen die leven in  
duisternis en verkeren in de schaduw 
van de dood, zodat we onze voeten 
kunnen zetten op de weg van de vrede.

DI. 7 JANUARI (Johannes 1:9-12)
Het Woord was het ware licht. Wie 
hem ontvingen, heeft hij het voorrecht 
gegeven om kinderen van God te  
worden.

WO. 8 JANUARI  
(Deuteronomium 7:7-8)
Mozes sprak tot het volk: Het is niet 
omdat u talrijker was dan de andere 
volken dat de Heer u lief kreeg en  
uitkoos, maar omdat hij u liefhad.

DO. 9 JANUARI (Johannes 10:22-30)
Jezus zegt: Mijn schapen luisteren naar 
mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit 
verloren gaan en niemand zal ze uit 
mijn hand roven.

VR. 10 JANUARI  
(Deuteronomium 32:8-11)
De Heer vond zijn volk in een dorre 
woestijn, in een niemandsland. Hij 
omringde het met zorg en met liefde, 
koesterde het als zijn oogappel.

ZA. 11 JANUARI (Ezechiël 34:1-16)
Ikzelf zal mijn schapen weiden – 
spreekt de Heer. Ik zal naar verdwaalde 
dieren op zoek gaan, gewonde dieren 
verbinden, zieke dieren gezond maken.

ZON. 12 JANUARI (Matteüs 3:13-17)
Zodra Jezus gedoopt was, zag hij hoe 
de Geest van God als een duif op hem 
neerdaalde. En uit de hemel klonk een 
stem: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem 
vind ik vreugde.

MA. 13 JANUARI (Habakuk 2:1-4)
Ik ga op mijn wachtpost staan en kijk 
uit om te zien wat de Heer mij zal 
zeggen. Dit was het antwoord van de 
Heer: “De rechtvaardige zal leven door 
zijn trouw.”

DI. 14 JANUARI (1 Johannes 2:24-28)
Johannes schreef aan de eerste  
christenen: Wat u vanaf het begin hebt 
gehoord, laat dat in u blijven. Dan zult 
u in de Zoon en in de Vader blijven.

WO. 15 JANUARI (Johannes 21:15-19)
Voor de derde maal vroeg Jezus aan 
Petrus: “Houd je van me?” Petrus werd 
verdrietig omdat hij voor de derde 
keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 
“Heer, u weet alles, u weet toch dat ik 
van u houd.”

DO. 16 JANUARI (Efeziërs 2:11-18)
Paulus schreef: Nu bent u, die eens 
ver weg was, in Christus Jezus dichtbij 
gekomen.

VR. 17 JANUARI (Hebreeën 3:7-14)
Spreek elkaar moed in, elke dag, opdat 
niemand van u halsstarrig wordt. Want  
alleen als we tot het einde toe resoluut 
vasthouden aan ons aanvankelijk  
vertrouwen, blijven we deelgenoten 
van Christus.

ZA. 18 JANUARI (Psalm 19)
De hemel verhaalt van Gods majesteit, 
het uitspansel roemt het werk van zijn 
handen.

ZON. 19 JANUARI (Johannes 1:29-34)
Johannes de doper zei over Jezus: ik 
wist niet wie hij was, maar hij die mij 
gezonden heeft om met water te  
dopen, zei tegen mij: “Wanneer je 
ziet dat de Geest op iemand neerdaalt 
en blijft rusten, dan is dat degene die 
doopt met de heilige Geest.”

MA. 20 JANUARI (Matteüs 5:1-12)
Jezus zegt: Gelukkig wie hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden. Gelukkig  
de barmhartigen, want zij zullen  
barmhartigheid ondervinden.

DI. 21 JANUARI (Johannes  3:1-8)
Jezus zegt: Alleen wie opnieuw wordt  
geboren, kan het koninkrijk van God 
zien.

WO. 22 JANUARI (1 Samuel 2:1-4)
Hanna bad: Mijn hart juicht dankzij de 
Heer, want dankzij uw hulp beleef ik 
vreugde. Geen is er heilig als de Heer, 
geen rots is er als onze God.

DO. 23 JANUARI (Jesaja 42:1-4)
De Heer zegt: Mijn dienaar schreeuwt 
niet, hij verheft zijn stem niet. Het recht 
zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken 
en vol vuur zal hij het recht op aarde 
vestigen.

VR. 24 JANUARI (Jeremia 23:1-8)
De Heer zegt: De dag zal komen dat  
ik mijn volk verlos. Zijn naam zal zijn 
“De Heer is onze gerechtigheid”.

ZA. 25 JANUARI (Matteüs 8:5-13)
De centurio zei tot Jezus: Heer, ik ben  
het niet waard dat u onder mijn dak 
komt, u hoeft alleen maar te spreken 
en mijn dienaar zal genezen.

ZON. 26 JANUARI (Matteüs 4:12-23)
Jezus zei: Kom tot inkeer, want het  
koninkrijk van de hemel is nabij!

MA. 27 JANUARI (Jesaja 26:7-13)
U baant voor de rechtvaardige een 
rechte weg, Heer. Ook wij verlaten ons 
op u: wij gaan de paden van uw recht.  
Naar u gaat ons verlangen uit.

DI. 28 JANUARI (Spreuken 3:3-6)
Vertrouw op de Heer met heel je hart,  
steun niet op eigen inzicht.

WO. 29 JANUARI (Johannes 12:20-33)
Jezus zegt: Wie mij dient moet mij 
volgen: waar ik ben zal ook mijn  
dienaar zijn.

DO. 30 JANUARI (Hebreeën 12:12-24)
Streef ernaar in vrede te leven met 
allen. Zorg ervoor dat er geen giftige 
kiem opschiet.

VR. 31 JANUARI (Romeinen 11:29,33-36)
Paulus schreef: De genade die God 
schenkt neemt hij nooit terug, wanneer 
hij iemand roept maakt hij dat niet  
ongedaan.


