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VR. 1 NOV. (Psalm 24)
Van de Heer is de aarde en alles wat 
daar leeft, de wereld en wie haar  
bewonen, hij heeft haar op de zeeën 
gegrondvest, op de stromen heeft hij 
haar verankerd.

ZA. 2 NOV. (Psalm 56)
God, u hebt mijn leven aan de dood 
ontrukt. Nu kan ik wandelen onder 
Gods hoede in het licht van het leven.

ZON. 3 NOV. (Lucas 19:1-10)
Zacheüs klom in een vijgeboom om 
Jezus te kunnen zien wanneer hij  
voorbijkwam. Jezus zei tot hem:  
“Kom vlug naar beneden, want  
vandaag moet ik in jouw huis  
verblijven.” Hij kwam meteen naar  
beneden en ontving Jezus vol vreugde.

MA. 4 NOV. (Mattheüs 5:13-16)
Jezus zegt: Jullie zijn het licht in de  
wereld. Jullie licht moet schijnen voor 
de mensen, opdat ze jullie goede  
daden zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel.

DI. 5 NOV. (Deuteronomium 8:14-18)
Mozes sprak tot het volk: U mag uw 
God niet vergeten. Was hij het niet die 
u uit de slavernij bevrijdde; die u veilig 
door die grote woestijn leidde, dat  
dorre land waar geen water te vinden 
is; die voor u water liet ontspringen  
uit de rots?

WO. 6 NOV. (2 Timoteüs 1:6-11)
Deel in het lijden voor het evangelie, 
met de kracht die God je geeft.  
Hij heeft ons gered en ons geroepen 
tot een heilige taak.

DO. 7 NOV. (Johannes 10:11-18)
Jezus zegt: Ik ben de goede herder. 
Mijn schapen zullen naar mijn stem 
luisteren: dan zal er één kudde zijn,  
met één herder.

VR. 8 NOV. (2 Timoteüs 2:8-13)
Paulus schreef: Als wij met Christus 
gestorven zijn, zullen we ook met hem 
leven.

ZA. 9 NOV. (Marcus 12:1-12)
Jezus zei over zichzelf: De steen die  
de bouwers afkeurden is de hoeksteen  
geworden. Dankzij de Heer is dit  
gebeurd.

ZON. 10 NOV. (Lucas 20:27-38)
Jezus zegt: God is geen God van  
doden, maar van levenden, want voor 
hem zijn allen in leven.

MA. 11 NOV. (Psalm 26)
Doorgrond mij, Heer, en ken mij, peil 
mijn hart, want uw liefde staat mij voor 
ogen en ik bewandel de weg van uw 
waarheid.

DI. 12 NOV. (Johannes 14:1-10)
Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven.

WO. 13 NOV. (Handelingen 26:1-23)
De opgestane Jezus zei tot Paulus:  
Ik zend je naar alle volken, zodat ze, 
door het geloof in mij, vergeving  
krijgen voor hun zonden.

DO. 14 NOV. (Sefanja 3:14-18a)
Je God zal in je midden zijn. Hij zal vol 
blijdschap zijn, in zijn liefde zal hij over 
je jubelen.

VR. 15 NOV. (Lucas 23:33-34)
Aan het kruis zei Jezus: Vader, vergeef 
hun, want ze weten niet wat ze doen.

ZA. 16 NOV. (2 Tessalonicenzen 1:1-5)
Pauls schreef aan de Tessalonicenzen: 
broeders en zusters, wij moeten God 
altijd voor u danken. Het past ons dit te 
doen, omdat uw geloof sterk groeit en 
uw liefde voor elkaar groter wordt.

ZON. 17 NOV. (Lucas 21:5-19)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zullen  
worden vervolgd omwille van mijn 
naam. Dan zullen jullie moeten  
getuigen.

MA. 18 NOV. (Wijsheid 11:21-26)
Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u 
zich over iedereen; u ziet voorbij aan  
de zonden van mensen, opdat zij naar 
u terugkeren. Alles wat er is hebt u lief.

DI. 19 NOV. (Jesaja 54:5-10)
Ik zal me weer over je ontfermen met 
eeuwigdurende liefde, zegt de Heer, 
die je vrijkoopt.

WO. 20 NOV. (Romeinen 8:28-30)
Paulus schreef aan de Romeinen:  
Wij weten dat voor wie God lief hebben, 
voor wie volgens zijn voornemen  
geroepen zijn, alles bijdraagt aan het 
goede.

DO. 21 NOV. (Zacharia 2:14-17 (10-13))
Zo spreekt de Heer: Vele volken zullen 
zich bij mij aansluiten. Zij zullen mijn 
volk zijn.

VR. 22 NOV. (Efeziërs 2:4-6)
Omdat de liefde die God voor ons heeft 
opgevat zo groot is, heeft hij ons, die 
dood waren door onze zonden, samen 
met Christus levend gemaakt.

ZA. 23 NOV.  
(Handelingen 5:27-42)
De apostelen waren verheugd dat ze 
waardig bevonden waren vernedering 
te ondergaan omwille van de naam van 
Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht 
geven in de tempel of bij iemand thuis 
en gingen door met het verkondigen 
van het goede nieuws dat Jezus de 
messias is.

ZON. 24 NOV. (Lucas 23:33-46)
De misdadiger die naast Jezus  
gekruisigd was, zei: “Jezus, denk aan 
mij wanneer u in uw koninkrijk komt.” 
Jezus antwoordde: “Nog vandaag zul 
je met mij in het paradijs zijn.”

MA. 25 NOV. (Psalm 43)
Zend uw licht en uw waarheid, God, 
laten zij mij geleiden.

DI. 26 NOV. (Mattheüs 26:36-46)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Blijf wakker 
en bid dat jullie niet in beproeving  
komen; de geest is wel gewillig,  
maar het lichaam is zwak.

WO. 27 NOV. (Johannes 8:28-32)
Jezus zei: Hij die mij gezonden heeft is 
bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, 
omdat ik altijd doe wat hij wil.

DO. 28 NOV. (Mattheüs 5:38-42)
Jezus zegt: Geef aan wie iets van je 
vraagt, en keer je niet af van wie geld 
van je wil lenen.

VR. 29 NOV. (Micha 7:18-20)
Wie is een God als u, Heer, die schuld 
vergeeft? Opnieuw zult u zich over  
ons ontfermen en al onze zonden  
tenietdoen.

ZA. 30 NOV. (Romeinen 10:11-13)
Paulus schreef: Er is geen onderscheid 
tussen mensen, want ze hebben allen 
dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven 
aan allen die hem aanroepen.


