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WO. 1 SEPTEMBER Jeremia 17:5-8
Wie op de Heer vertrouwt is als een boom  
geplant aan water. Tijden van droogte deren 
hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

DO. 2 SEPTEMBER 1 Koningen 19:9-13
Op de berg van God hoorde Elia Gods stem  
in het gefluister van een zachte bries.

VR. 3 SEPTEMBER Lucas 9:46-48
Jezus zegt: Wie een kind in mijn naam bij zich 
opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, 
neemt hem op die mij gezonden heeft.

ZA. 4 SEPTEMBER 2 Korintiërs 3:1-6
Paulus schreef aan de Korintiërs: U bent een 
brief van Christus, niet met inkt geschreven 
maar met de Geest van de levende God, niet 
in stenen platen gegrift maar in het hart van 
mensen.

ZON. 5 SEPTEMBER Marcus 7:31-37
Jezus nam de doofstomme man apart en zei 
tegen hem: “Effata!”, wat betekent: “Ga open!” 
Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam 
los en hij kon normaal spreken.

MA. 6 SEPTEMBER Psalm 119:81-88
Elk van uw geboden is betrouwbaar, Heer,  
maar leugens achtervolgen mij – kom mij  
te hulp! Blijf mij trouw, laat mij leven.

DI. 7 SEPTEMBER Sirach 30:21-25
Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd  
verdriet op een afstand, want verdriet dient 
geen enkel doel.

WO. 8 SEPTEMBER Lucas 1:46-55
Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
mijn hart juicht om God, mijn redder.

DO. 9 SEPTEMBER Openbaring 22:16-21
De opgestane Jezus zegt: Ik ben de stralende 
morgenster. Laat wie dorst heeft komen;  
laat wie dat wil vrij drinken van het water  
dat leven geeft.

VR. 10 SEPTEMBER Filemon 1:27-30
Paulus schreef aan de Filippenzen: Wees één 
van geest. Aan u is de genade geschonken niet 
alleen in Christus te geloven, maar ook omwille 
van hem te lijden.

ZA. 11 SEPTEMBER Marcus 3:31-35
Jezus zegt: Iedereen die de wil van God doet, 
die is mijn broer en zuster en moeder.

ZON. 12 SEPTEMBER Marcus 8:27-35
Jezus leerde zijn leerlingen dat de Mensenzoon 
veel zou moeten lijden en door hogepriesters 
en de schriftgeleerden verworpen zou worden, 
en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen 
later zou opstaan

MA. 13 SEPTEMBER Sirach 18:8-14
De barmhartigheid van een mens gaat uit naar 
zijn naaste, maar de barmhartigheid van de 
Heer gaat uit naar alles wat leeft.

DI. 14 SEPTEMBER Johannes 3:1-8
Jezus zegt: Wat geboren is uit de Geest is 
geestelijk. De wind waait waarheen hij wil;  
je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij 
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het 
ook met iedereen die uit de Geest geboren is.

WO. 15 SEPTEMBER Jesaja 57:14-19
Dit zegt de Heer: Ik heb de afvallige wegen van 
mijn volk gezien, maar toch zal ik hen genezen 
en hun barmhartigheid bewijzen.

DO. 16 SEPTEMBER Galaten 6:1-10
Paulus schreef: Draag elkaars lasten,  
zo leeft u de wet van Christus na.

VR. 17 SEPTEMBER Psalm 142
Bij God stort ik mijn hart uit. Ik roep tot u,  
Heer: “U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb  
in het land van de levenden.”

ZA. 18 SEPTEMBER Filemon 3:4-14
Paulus schreef: Ik wil Christus kennen en de 
kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen 
in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn 
dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood 
op te staan.

ZON. 19 SEPTEMBER Marcus 9:30-37
Jezus zegt: Wie mij opneemt, neemt niet mij 
op, maar hem die mij gezonden heeft.

MA. 20 SEPTEMBER Daniël 3:41-43 
Wij volgen u met heel ons hart, Heer, wij  
hebben ontzag voor u en zoeken u. Red ons  
door uw wonderbare daden.

DI. 21 SEPTEMBER Efeziërs 4:11-16
Tot opbouw van het lichaam van Christus  
moeten wij allen samen door ons geloof en 
door onze kennis van de Zoon van God een 
eenheid vormen.

WO. 22 SEPTEMBER Efeziërs 3:1-9
Paulus schreef: Mij is de genade geschonken 
om de volken de ondoorgrondelijke rijkdom van 
Christus te verkondigen, en voor allen het  
mysterie in het licht te stellen, dat in alle  
eeuwen verborgen was in God.

DO. 23 SEPTEMBER Sirach 7:32-36
Strek je hand uit naar de arme. Wees vrijgevig 
voor ieder die leeft. Ga wie verdriet heeft niet 
uit de weg, klaag met hen die klagen.

VR. 24 SEPTEMBER Filemon 4:4-7
Paulus schreef: Laat de Heer uw vreugde  
blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd  
verheugd. Laat iedereen u kennen als  
vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

ZA. 25 SEPTEMBER Filemon 2:12-18
Paulus schreef: Het is God die het handelen  
bij u teweegbrengt, opdat u onberispelijke  
kinderen van God bent te midden van de  
wereld, waarin u schittert als sterren aan  
de hemel.

MA. 27 SEPTEMBER Sirach 2:1-9
Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit naar  
zijn ontferming en wijk niet af.

DI. 28 SEPTEMBER 1 Timoteüs 4:12-16
Paulus schreef aan Timoteüs: Veronachtzaam 
de genade die je geschonken is niet.

WO. 29 SEPTEMBER Lucas 9:18-24
Jezus vroeg zijn leerlingen: “Wie ben ik  
volgens jullie?” Petrus antwoordde:  
“De door God gezonden messias.”

DO. 30 SEPTEMBER Lucas 18:15-17
Jezus zegt: Wie niet als een kind openstaat 
voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet 
binnengaan.

VR. 1 OKTOBER 1 Johannes 3:11-16
Johannes schreef: Wij weten dat we van de 
dood zijn overgegaan naar het leven omdat  
we elkaar liefhebben.

ZA. 2 OKTOBER Handelingen 1:6-11
De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen: 
Wanneer de heilige Geest over jullie komt,  
zullen jullie kracht ontvangen en van mij  
getuigen tot aan de uiteinden van de aarde.


