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ZON. 1 NOVEMBER (Matteüs 5:1-12)
ALLERHEILIGEN
Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart 
zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig 
de vredestichters, want zij zullen  
kinderen van God genoemd worden.

MA. 2 NOVEMBER (Wijsheid 3:1-9)
Wie op God vertrouwen zullen de  
waarheid kennen, en wie trouw zijn 
zullen in liefde met hem verkeren.

DI. 3 NOVEMBER (1 Johannes 2:3-11)
Wie de ander liefheeft, blijft in het licht 
en komt niet ten val.

WO. 4 NOVEMBER (Romeinen 12:3-13)
Paulus schreef: Wie iets weggeeft,  
moet dat zonder bijbedoeling doen.  
Wie barmhartig voor een ander is,  
moet daarin blijmoedig zijn.

DO. 5 NOVEMBER (Romeinen 12:14-21)
Zegen uw vervolgers; zegen hen,  
vervloek hen niet. Wees blij met wie 
zich verblijdt, heb verdriet met wie  
verdriet heeft.

VR. 6 NOVEMBER (Jesaja 50:4-10)
De Heer gaf mij een vaardige tong,  
waarmee ik de moedeloze kan  
opbeuren.

ZA. 7 NOVEMBER  
(Zacharia 2:14-17 (2:10-13))
Jubel, mijn volk, en verheug je, want ik 
kom in jullie midden wonen – spreekt 
de Heer.

ZON. 8 NOVEMBER (Matteüs 25:1-13)
Jezus zegt: Wees waakzaam, want je 
kent dag noch uur.

MA. 9 NOVEMBER (Hosea 14:2-9)
De Heer zegt: Ik genees mijn volk van 
zijn ontrouw, mijn hart gaat naar hen 
uit. Ik wil hun liefde beantwoorden,  
mijn oog op hen richten.

DI. 10 NOVEMBER (Jesaja 45:1-7)
God zegt: Ik zal voor je uit gaan. Dan zul 
je weten dat ik de Heer ben, die jou bij 
je naam roept.

WO. 11 NOVEMBER  
(Handelingen 15:5-12)
Petrus zei: God, die weet wat er in de 
mensen omgaat, heeft blijk gegeven 
van zijn vertrouwen in alle volken door 
hun de heilige Geest te schenken.

DO. 12 NOVEMBER (Leviticus 19:9-18)
Wees niet partijdig. Spreek rechtvaardig 
recht over je naasten. Heb je naaste lief 
als jezelf.

VR. 13 NOVEMBER (2 Timoteüs 4:6-18)
Paulus schreef: Ik heb de goede strijd  
gestreden, het geloof behouden. Nu 
wacht mij de krans van de gerechtig-
heid die de Heer aan mij zal geven.

ZA. 14 NOVEMBER (Psalm 103)
Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart,  
zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn 
ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

ZON. 15 NOVEMBER (Matteüs 25:14-30)
In een gelijkenis zei de heer tegen zijn 
dienaar: Voortreffelijk, je bent een goede 
en betrouwbare dienaar. Omdat je  
betrouwbaar bent gebleken in het kleine, 
zal ik je over veel meer aanstellen. Wees 
welkom bij het feestmaal van je heer.

MA. 16 NOVEMBER (2 Korintiërs 5:1-7)
Paulus schreef: We leven in vertrouwen 
op God; wat komen gaat is nog niet 
zichtbaar.

DI. 17 NOVEMBER (1 Johannes 4:7-12)
Johannes schreef: Hierin is Gods liefde 
ons geopenbaard: God heeft zijn enige 
Zoon in de wereld gezonden, opdat we 
door hem zouden leven.

WO. 18 NOVEMBER (Psalm 109:21-31)
De Heer zal ik loven te midden van  
velen, hij staat de armen ter zijde en 
redt hen uit de greep van hun rechters.

DO. 19 NOVEMBER (Lucas 1:39-56)
Maria zei: Wie honger heeft overlaadt 
de Heer met gaven, maar rijken stuurt 
hij weg met lege handen.

VR. 20 NOVEMBER (Matteüs 16:21-27)
Jezus zegt: Ieder die zijn leven wil  
behouden, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest omwille van mij, zal 
het behouden.

ZA. 21 NOVEMBER (Johannes 15:18-27)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Denk aan 
wat ik gezegd heb: een slaaf is niet 
meer dan zijn meester. Ze hebben mij 
vervolgd, dus zullen ze ook jullie  
vervolgen; maar wie zich aan mijn 
woorden gehouden heeft, zal zich ook 
aan jullie woorden houden.

ZON. 22 NOVEMBER (Matteüs 25:31-40)
Jezus zegt: Ik verzeker jullie: alles wat  
jullie gedaan hebben voor een van de  
onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij  
gedaan.

MA. 23 NOVEMBER (Spreuken 23:15-19)
Uit het boek Spreuken: Wees niet  
jaloers op zondaars, heb altijd ontzag 
voor de HEER. Dan heb je een  
toekomst, je hoop gaat niet verloren.

DI. 24 NOVEMBER (2 Timoteüs 1:6-14)
Onze redder Christus Jezus is  
verschenen, die de dood heeft  
vernietigd en onvergankelijk leven heeft 
doen oplichten door het evangelie.

WO. 25 NOVEMBER (Lucas 7:11-17)
De mensen zeiden over Jezus:  
“Een groot profeet is onder ons  
opgestaan,” en: “God heeft zich om  
zijn volk bekommerd!”

DO. 26 NOVEMBER (Lucas 5:12-16)
Een man die door huidvraat getekend 
was, zei tot Jezus: “Heer, als u wilt, kunt 
u mij rein maken.” Jezus stak zijn hand 
uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil het, 
word rein!”

VR. 27 NOVEMBER (Hebreeën 2:5-18)
Omdat Christus zelf op de proef werd  
gesteld en het lijden volbracht heeft,  
kan hij ieder die beproefd wordt  
bijstaan.

ZA. 28 NOVEMBER (Jeremia 17:14-17)
Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn,  
red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u 
niet altijd prijzen?

ZON. 29 NOVEMBER (Marcus 13:33-37)
ADVENT
Jezus zegt: Wat ik tegen jullie zeg,  
zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!

MA. 30 NOVEMBER (Matteüs 4:18-22)
Jezus zag Simon en zijn broer Andreas.  
Ze wierpen hun net uit in het meer, het 
waren vissers. Hij zei tegen hen: “Kom, 
volg mij, ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.” Ze lieten meteen hun 
netten achter en volgden hem.


