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MA. 1 NOVEMBER 1 Johannes 3:1-3
Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen 
zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten 
dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij 
zal verschijnen, want dan zien we hem zoals 
hij is.

DI. 2 NOVEMBER Wijsheid 3:1-9
De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods 
hand, geen marteling kan hun deren.

WO. 3 NOVEMBER Efeziërs 2:19-22
Paulus schreef: U bent gebouwd op het  
fundament van de apostelen en profeten,  
met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.

DO. 4 NOVEMBER 1 Korintiërs 10:23-31
Paulus schreef: Wees niet op uzelf gericht, 
maar op de ander. Wat u ook doet, doe alles  
ter ere van God.

VR. 5 NOVEMBER Lucas 12:22-32
Jezus zei tot zijn leerlingen: Vrees niet, 
 kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie  
het koninkrijk van God willen schenken.

ZA. 6 NOVEMBER Marcus 12:41-44
Jezus zag een arme weduwe, die twee muntjes 
in de offerkist gooide. Hij zei: Deze arme  
weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan 
alle anderen; want die hebben gegeven van 
hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede 
alles gegeven wat ze had.

ZON. 7 NOVEMBER Hebreeën 9:22-28
Christus is eenmaal is geofferd om de zonden 
van velen te dragen. Voor een tweede maal zal 
hij verschijnen om te redden wie hem verwach-
ten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

MA. 8 NOVEMBER Galaten 1:11-24
Paulus schreef: Ik verzeker u dat het evangelie 
dat ik u verkondigd heb niet door mensen is 
bedacht – ik heb het ook niet van een mens 
ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus 
mij is geopenbaard.

DI. 9 NOVEMBER Efeziërs 3:7-13
Paulus schreef: Door de kerk zal de wijsheid  
van God in al haar schakeringen bekend  
worden, naar het eeuwenoude plan dat hij 
heeft verwezenlijkt in Christus Jezus.

WO. 10 NOVEMBER  
Deuteronomium 32:1-4
Mozes zei: God is een rots, hij staat voor  
recht; alles wat hij doet is volmaakt.

DO. 11 NOVEMBER Lucas 11:27-28
Jezus zegt: Gelukkig zijn zij die naar het woord 
van God luisteren en ernaar leven.

VR. 12 NOVEMBER 1 TimoteÜs 1:12-17
Paulus schreef: Ik dank Christus Jezus, onze 
Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het  
mij heeft toevertrouwd hem te dienen.

ZA. 13 NOVEMBER Jesaja 11:1-9
Uit de profeet Jesaja: Niemand zal kwaad doen, 
niemand zal onheil stichten. Want kennis van 
de Heer vervult de aarde, zoals het water de 
bodem van de zee bedekt.

ZON. 14 NOVEMBER Marcus 13:24-32
Jezus zegt: Hemel en aarde zullen verdwijnen, 
maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

MA. 15 NOVEMBER Jeremia 33:1-3
De Heer zegt: Roep mij aan, en ik zal je  
antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen 
bekendmaken, dingen die je volkomen  
onbekend zijn.

DI. 16 NOVEMBER Filippenzen 2:12-16
Het is God die zowel het willen als het  
handelen bij u teweegbrengt, omdat het  
hem behaagt.

WO. 17 NOVEMBER Efeziërs 1:3-14
In Christus hebt u de boodschap van de  
waarheid gehoord, het evangelie van uw  
redding, in hem bent u, door uw geloof,  
gemerkt met het stempel van de heilige Geest.

DO. 18 NOVEMBER Romeinen 8:1-11
Paulus schreef: De wet van de Geest die in 
Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd  
van de wet van de zonde en de dood.

VR. 19 NOVEMBER 1 Petrus 3:8-17
Petrus schreef: Erken Christus als Heer en eer 
hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop 
de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan 
steeds bereid om u te verantwoorden.

ZA. 20 NOVEMBER Jesaja 42:1-7
De Heer zei tot zijn dienaar: In gerechtigheid 
heb ik jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen 
en ik maak je tot een licht voor alle volken.

ZON. 21 NOVEMBER Johannes 18:33-37
Jezus zei tot Pilatus: Ik ben geboren en naar  
de wereld gekomen om van de waarheid te  
getuigen, en ieder die de waarheid is  
toegedaan, luistert naar wat ik zeg.

MA. 22 NOVEMBER 2 Samuel 22:1-20
De Heer is mijn rots, mijn vesting. Ik roep: 
“Geloofd zij de Heer,” want ik ben van mijn 
vijanden verlost.

DI. 23 NOVEMBER Johannes 6:41-47
Jezus zegt: Het staat geschreven in de  
Profeten: “Zij zullen allemaal door God  
onderricht worden.” Iedereen die naar de  
Vader luistert en van hem leert komt bij mij.

WO. 24 NOVEMBER Matteüs 6:19-21
Jezus zegt: Verzamel voor jezelf geen schatten 
op aarde. Verzamel schatten in de hemel.  
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

DO. 25 NOVEMBER Jesaja 63:16b; 64:3-4
U, Heer, bent onze vader, onze beschermer.  
U komt op voor wie op u wacht. U komt ieder 
tegemoet die van harte rechtvaardig handelt.

VR. 26 NOVEMBER Jakobus 1:12-18
Jakobus schreef: Gelukkig is de mens die in  
de beproeving staande blijft. Hij zal als  
lauwerkrans het leven ontvangen, zoals God 
heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

ZA. 27 NOVEMBER Romeinen 6:8-14
Paulus schreef: Stel uzelf in dienst van God. 
Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn 
opgewekt en stel uzelf in dienst van God als 
een werktuig voor de gerechtigheid.

ZON. 28 NOVEMBER Lucas 21:25-36
ADVENT
Jezus zegt: Wees waakzaam en bid  
onophoudelijk.

MA. 29 NOVEMBER Psalm 27
Mijn hart zegt u na, Heer: “Zoek mijn  
nabijheid!” Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.

DI. 30 NOVEMBER 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.


