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DI. 1 SEPTEMBER (Matteüs 12:46-50)
Jezus zegt: Ieder die de wil van mijn 
Vader in de hemel doet, is mijn broer  
en zuster en moeder.

DO. 1 OKTOBER (Johannes 4:5-42)
Jezus zie tegen de Samaritaanse  
vrouw: er komt een tijd, en die tijd is  
nu gekomen, dat wie de Vader echt  
aanbidt, hem aanbidt in geest en in 
waarheid. De Vader zoekt mensen die 
hem zo aanbidden.

VR. 2 OKTOBER (Hebreeën 5:1-10)
Christus heeft gebeden tot God die hem 
kon redden van de dood, en werd ver-
hoord om zijn nederige overgave aan God.

ZA. 3 OKTOBER (Jesaja 52:13-53:12)
Door toedoen van de dienaar van de 
Heer slaagde wat de Heer wilde. Na het 
lijden dat hij moest doorstaan, zag hij 
het licht en werd met kennis verzadigd.

ZON. 4 OKTOBER (Matteüs 21:33-43)
Jezus zei: Hebt u dit nooit in de Schrif-
ten gelezen: De steen die de bouwers 
afkeurden is de hoeksteen geworden. 
Dankzij de Heer is dit gebeurd,  
wonderbaarlijk is het om te zien.

MA. 5 OKTOBER (Filémon 1:3-11)
Paulus schreef: Ik ben ervan overtuigd 
dat hij die zijn goede werk bij u  
begonnen is, het ook zal voltooien  
op de dag van Christus Jezus.

DI. 6 OKTOBER (Psalm 23)
De Heer is mijn herder, het ontbreekt 
mij aan niets. Hij voert mij naar vredig 
water en geeft mij nieuwe kracht.

WO. 7 OKTOBER (Kolossenzen 3:1-4)
U bent met Christus uit de dood  
opgewekt. Richt u dan op wat boven is. 
U bent immers gestorven, en uw leven 
ligt met Christus verborgen in God.

DO. 8 OKTOBER (Johannes 14:18-21)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Nog een 
korte tijd en de wereld zal mij niet meer 
zien, maar jullie zullen mij wel zien, 
want ik leef en ook jullie zullen leven.

VR. 9 OKTOBER (1 Johannes 1:8-2:2)
Johannes schreef: Jezus Christus  
brengt verzoening voor onze zonden,  
en niet alleen voor die van ons, maar 
voor de zonden van de hele wereld.

ZA. 10 OKTOBER (Job 42:1-6)
Job zei tot God: ik sprak zonder enig 
begrip, over wonderen, te groot voor 
mij om te bevatten. Ik had slechts over 
u gehoord, maar nu heb ik u met eigen 
ogen aanschouwd.

ZON. 11 OKTOBER (Jesaja 25:6-9)
Uit de profeet Jesaja: Dat is onze God! 
Hij was onze hoop: hij zou ons redden. 
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!

MA. 12 OKTOBER (Sirach 2:1-11)
Jij die ontzag hebt voor de Heer,  
vertrouw op hem. Hoop op het goede, 
op ontferming en eeuwige vreugde.

DI. 13 OKTOBER (Psalm 119:1-16)
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, 
Heer. Uw belofte heb ik in mijn hart  
geborgen, zo zal ik niet tegen u  
zondigen.

WO. 14 OKTOBER (Leviticus 26:3-13)
De Heer zei tegen zijn volk: Mijn woning 
zal in jullie midden staan. Ik zal jullie 
God zijn en jullie mijn volk.

DO. 15 OKTOBER (Handelingen 3:1-10)
Petrus zei tot de verlamde man: “Geld 
heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik 
u: in de naam van Jezus Christus, sta op 
en loop.” Hij sprong op, ging staan en 
begon te lopen en God te loven.

VR. 16 OKTOBER (2 Korintiërs 1:3-7)
Geprezen zij God die ons in al onze  
ellende moed geeft. Zoals wij volop 
delen in het lijden van Christus, zo delen 
wij volop in de troost die God ons door 
Christus geeft.

ZA. 17 OKTOBER (1 Johannes 5:14-15)
Johannes schreef: Ons vertrouwen in 
God geeft ons de zekerheid dat hij naar 
ons luistert, als wij hem iets vragen 
overeenkomstig zijn wil.

ZON. 18 OKTOBER   
(1 Tessalonicenzen 1:1-5)
Paulus schreef aan de Tessalonicenzen: 
Onze verkondiging aan u overtuigde niet 
alleen door onze woorden, maar ook 
door de overweldigende kracht van de 
heilige Geest.

MA. 19 OKTOBER (Romeinen 5:1-11)
De hoop zal niet worden beschaamd, 
omdat Gods liefde in ons hart is  
uitgegoten door de heilige Geest,  
die ons gegeven is.

DI. 20 OKTOBER (Hosea 6:3-4,6)
De Heer zegt: Liefde wil ik, geen offers; 
met God vertrouwd zijn is meer waard 
dan enig offer.

WO. 21 OKTOBER (Galaten 5:1-6)
Paulus schreef: Christus heeft ons be-
vrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; 
houd dus stand en laat u niet opnieuw 
een slavenjuk opleggen.

DO. 22 OKTOBER (Jesaja 61:1-4)
De Heer heeft mij gezonden om  
allen die treuren te troosten, om hun  
feestkledij te schenken in plaats van 
verslagenheid.

VR. 23 OKTOBER (Johannes 14:15-26)
Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leer
lingen: Ik zal de Vader vragen jullie een 
andere pleitbezorger te geven, die altijd 
bij je zal zijn: de heilige Geest.

ZA. 24 OKTOBER (Matteüs 12:15-21)
Met Jezus ging in vervulling wat gezegd 
is door de profeet Jesaja: Hier is de die-
naar die ik mij gekozen heb. Ik zal hem 
vervullen met mijn geest. Op zijn naam 
zullen alle volken hun hoop vestigen.

ZON. 25 OKTOBER (Matteüs 22:34-40)
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw verstand. Dat is het groot-
ste en eerste gebod. Het tweede is daar-
aan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

MA. 26 OKTOBER (2 Timoteüs 1:6-14)
Paulus schreef: Neem als richtsnoer de 
heilzame woorden die je hebt gehoord, 
houd vast aan het geloof en aan de 
liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar 
door de heilige Geest, die in ons woont, 
het goede dat je is toevertrouwd.

DI. 27 OKTOBER (Matteüs 8:18-22)
Jezus zegt: De vossen hebben holen 
en de vogels hebben nesten, maar de 
Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te 
ruste leggen.

WO. 28 OKTOBER (Matteüs 13:1-23)
In een gelijkenis zei Jezus: Het zaad dat 
in goede grond is gezaaid, dat zijn zij  
die het woord horen en begrijpen.  
Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht.

DO. 29 OKTOBER (Matteüs 20:20-28)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie weten 
dat heersers hun volken onderdrukken. 
Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. 
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, 
zal de anderen moeten dienen.

VR. 30 OKTOBER (Marcus 10:17-22)
Jezus zei tot een jongeman: Eén ding 
ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles 
wat u hebt en geef het geld aan de  
armen, dan zult u een schat in de hemel 
bezitten; kom dan terug en volg mij.

ZA. 31 OKTOBER (Genesis 50:15-21)
Jozef vergaf zijn broers en zei: Wees maar 
niet bang. Jullie hadden kwaad tegen mij 
in de zin, maar God heeft dat ten goede 
gekeerd, om te bewerken wat er nu  
gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.


