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ZA. 1 JANUARI Handelingen 20:17-38
Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer 
Jezus, die gezegd heeft: ‘Geven maakt  
gelukkiger dan ontvangen.’

ZON. 2 JANUARI Matteüs 2:1-12
Toen de magiërs de ster zagen, werden ze  
vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis  
binnen en vonden het kind met Maria, zijn 
moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 
bewijzen.

MA. 3 JANUARI Romeinen 15:7-13
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof 
geheel en al vervullen met vreugde en vrede, 
zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de 
kracht van de heilige Geest.

DI. 4 JANUARI Micha 4:1-3
Eens zal de dag komen dat volken zullen  
samenstromen en zeggen: ‘Laten we optrekken 
naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg 
wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot 
ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

WO. 5 JANUARI Hebreeën 13:1-8
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de 
gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen 
zonder het te weten engelen ontvangen.

DO. 6 JANUARI Efeziërs 3:2-6
OPENBARING VAN DE HEER
Paulus schreef: Door de Geest is dit mysterie 
geopenbaard: allen delen door Christus in de 
erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam 
en hebben ook deel aan de belofte, op grond 
van het evangelie.

VR. 7 JANUARI Galaten 1:11-24
Paulus schreef: God, die mij al vóór mijn  
geboorte had uitgekozen en die mij door zijn 
genade heeft geroepen, openbaarde zijn Zoon 
in mij.

ZA. 8 JANUARI 2 Samuël 22:21-31
U bent mijn lamp, Heer, u, Heer, verlicht mijn 
duisternis, met u storm ik af op een legerbende, 
met mijn God beklim ik de hoogste muur.

ZON. 9 JANUARI Lucas 3:15-22
De heilige Geest daalde in de gedaante van een 
duif op Jezus neer, en er klonk een stem uit de 
hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind 
ik vreugde.

MA. 10 JANUARI 1 Samuël 3:1-18
Eli zei tegen de jonge Samuël: Wanneer je 
wordt geroepen, moet je antwoorden:  
“Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”

DI. 11 JANUARI Deuteronomium 30:1-14
Mozes sprak tot het volk: Wanneer u naar de 
Heer, uw God, terugkeert en hem weer met hart 
en ziel gaat gehoorzamen, dan zal de Heer, uw 
God, in uw lot een keer brengen, hij zal zich 
over u ontfermen.

WO. 12 JANUARI Efeziërs 3:1-12
Paulus schreef: Ik ben een dienaar van het 
Evangelie geworden door de gave van Gods 
genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht 
die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle 
heiligen, is de genade geschonken om de  
heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van 
Christus te verkondigen.

DO. 13 JANUARI Johannes 12:37-50
Jezus zei: Wie mij ziet, ziet hem die mij  
gezonden heeft.

VR. 14 JANUARI Jesaja 25:1-5
Heer, u was een toevlucht voor de zwakken,  
een toevlucht voor de armen in hun nood.

ZA. 15 JANUARI Nahum 1:7-8
De Heer is goed, een vesting in tijden van nood, 
hij kent wie bij hem schuilen.

ZON. 16 JANUARI Johannes 2:1-12
Zijn eerste wonderteken heeft Jezus in Kana,  
in Galilea, gedaan; hij toonde zo zijn grootheid 
en zijn leerlingen geloofden in hem.

MA. 17 JANUARI Psalm 142
U bent mijn schuilplaats, Heer, al wat ik heb in 
het land van de levenden.

DI. 18 JANUARI Efeziërs 1:15-23
God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de 
kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die 
alles in allen vervult.

WO. 19 JANUARI Lucas 10:1-9
Jezus zegt: De oogst is groot, maar arbeiders 
zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de 
oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst 
binnen te halen.

DO. 20 JANUARI Lucas 8:40-56
Iemand kwam tegen de leider van de synagoge 
zeggen: ‘Uw dochter is gestorven.’ Maar Jezus 
hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar  
geloof, dan zal ze worden gered.’

VR. 21 JANUARI Handelingen 26:1-23
Paulus zei tegen koning Agrippa: ‘Tot op de  
dag van vandaag heb ik mijn getuigenis zonder  
onderscheid aan iedereen bekendmaken, en 
daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de 
profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk 

dat de messias zou lijden en sterven en dat hij 
als eerste van de doden zou opstaan om aan 
zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te 
verkondigen.’

ZA. 22 JANUARI Psalm 68:1-20
Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God 
draagt ons en redt ons.

ZON. 23 JANUARI Lucas 4:14-21
Aan Jezus werd hem de boekrol van de profeet 
Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de 
plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de 
Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om 
aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij 
mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken en aan blinden het herstel van 
hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven.’

MA. 24 JANUARI Psalm 69:30-37
Wie God zoeken, hun hart zal opleven.  
Want de Heer hoort de armen.

DI. 25 JANUARI Hebreeën 1:1-14
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft 
God in het verleden tot de voorouders gesproken  
door de profeten, maar nu de tijd ten einde 
loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

WO. 26 JANUARI Hosea 11:1-9
De Heer zegt: Toen mijn volk nog een kind was, 
had ik het lief. Zacht leidde ik hen, aan koorden 
van liefde trok ik hen mee.

DO. 27 JANUARI Exodus 20:1-21
God sprak: Ik ben de Heer, uw God, die u uit de 
slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen 
andere goden.

VR. 28 JANUARI 1 Petrus 3:8-12
Petrus schreef: Vergeld geen kwaad met kwaad, 
en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet 
terug. Streef voortdurend vrede na.

ZA. 29 JANUARI Daniël 3:51-90 (A:65-67)
Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, 
bezing hem in eeuwigheid. Eeuwig duurt zijn 
erbarmen.

ZON. 30 JANUARI Lucas 4:21-30
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.

MA. 31 JANUARI Johannes 1:1-18
Het Woord was het ware licht, dat ieder mens 
verlicht en naar de wereld kwam.


