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DI. 1 JANUARI (Psalm 119:25-32)
Ik zal voortgaan op de weg van uw  
geboden, Heer, want u geeft mij ruimte.

WO. 2 JANUARI (Johannes 1:1-18)
Het Woord was het ware licht, dat ieder 
mens verlicht en naar de wereld kwam.

DO. 3 JANUARI  
(1 Thessalonicenzen 2:1-12)
Paulus schreef: Wij spreken alleen  
omdat God ons het evangelie heeft 
toevertrouwd – niet om mensen te 
behagen, maar God, die de mensen 
doorgrondt.

VR. 4 JANUARI (Matteüs 20:24-28)
Jezus zegt: De Mensenzoon is niet 
gekomen om gediend te worden,  
maar om te dienen en zijn leven te  
geven als losgeld voor velen.

ZA. 5 JANUARI (Psalm 139)
Geen woord ligt op mijn tong, of u, 
Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, 
van achter en van voren, u legt uw 
hand op mij. Wonderlijk zoals u mij 
kent, het gaat mijn begrip te boven.

ZON. 6 JANUARI (Matteüs 2:1-12)
Toen de magiërs de ster zagen,  
werden ze vervuld van diepe vreugde. 
Ze gingen het huis binnen en vonden 
het kind met Maria, zijn moeder.  
Ze wierpen zich neer om het eer te 
bewijzen.

MA. 7 JANUARI (Spr 4:18-27)
De weg van de rechtvaardigen is  
stralend als de zon, die opkomt, hoger 
klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.

DI. 8 JANUARI (1 Kor 2:1-5)
Paulus schreef aan de Korintiërs: De 
boodschap die ik verkondigde overtuig-
de niet door wijsheid, maar bewees zich 
door de kracht van de Geest, want uw 
geloof moest niet op menselijke wijsheid 
steunen, maar op de kracht van God.

WO. 9 JANUARI (Handelingen 1:8-17)
Paulus schreef: Het evangelie is Gods 
reddende kracht voor allen die geloven.

DO. 10 JANUARI (Marcus 10:2-16)
Jezus zegt: Ik verzeker jullie: wie  
niet als een kind openstaat voor het 
koninkrijk van God, zal er zeker niet 
binnengaan.

VR. 11 JANUARI (1 Korintiërs 10:12-13)
Paulus schreef: God is trouw en zal 
niet toestaan dat u boven uw krachten 
wordt beproefd: hij geeft u mét de  
beproeving ook de uitweg, zodat u 
haar kunt doorstaan.

ZA. 12 JANUARI (2 Timoteüs 1:6-11)
Paulus schreef aan Timoteüs:  
Schaam je er niet voor om van onze 
Heer te getuigen. Hij heeft ons gered 
en ons geroepen tot een heilige taak.

ZON. 13 JANUARI (Lucas 3:15-22)
Johannes de Doper zei: Ik doop jullie  
met water, maar er komt iemand die 
meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet 
goed genoeg om de riem van zijn san-
dalen los te maken. Hij zal jullie dopen 
met de heilige Geest en met vuur.

MA. 14 JANUARI (Matteüs 21:18-22)
Jezus zegt: Alles waarom jullie in je 
gebeden vragen zullen jullie krijgen,  
als je maar gelooft.

DI. 15 JANUARI (Galaten 6:7-10)
Laten we het goede doen, zonder op 
te geven, want als we niet verzwakken 
zullen we oogsten wanneer de tijd 
daarvoor gekomen is.

WO. 16 JANUARI (Marcus 8:27-35)
Jezus vroeg zijn leerlingen:  
“Wie ben ik volgens jullie?” Petrus 
antwoordde: “U bent de messias.”

DO. 17 JANUARI (Spreuken 8:12-31)
De Wijsheid van God zegt: Wie mij 
liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, 
zal mij vinden. Ik ga de weg van de 
rechtvaardigheid, ik volg de paden van 
het recht

VR. 18 JANUARI (2 Korintiërs 7:1-7)
Paulus schreef: Van buitenaf werden 
we belaagd door ruzies, van binnenuit 
door zorgen. Maar God geeft moed aan 
wie terneerge slagen is, en heeft ook 
ons moed gegeven.

ZA. 19 JANUARI (Openbaring 21:1-7)
God zal bij de mensen wonen. Zij zullen 
zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit 
hun ogen wissen.

ZON. 20 JANUARI (Johannes 2:1-12)
Zijn eerste wonderteken heeft Jezus in 
Kana, in Galilea, gedaan; hij toonde zo 
zijn grootheid en zijn leerlingen  
geloofden in hem.

MA. 21 JANUARI (Genesis 12:1-5)
De Heer zei tegen Abraham: “Trek weg 
uit je land, verlaat je familie, verlaat ook 
je naaste verwanten, en ga naar het 
land dat ik je zal wijzen.” Abraham ging 
weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

DI. 22 JANUARI (1 Petrus 1:22-25)
Petrus schreef: Heb elkaar onvoorwaar-
delijk lief, met een zuiver hart.

WO. 23 JANUARI (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.

DO. 24 JANUARI (Wijsheid 3:1-9)
Wie op God vertrouwen zullen de  
waarheid kennen, en wie trouw zijn 
zullen in liefde met hem verkeren.

VR. 25 JANUARI (Handelingen 9:1-19)
Toen Paulus Damascus naderde, werd 
hij plotseling omstraald door een licht 
uit de hemel. Een stem zei tegen hem: 
“Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” 
Hij vroeg: “Wie bent u, Heer?”  
Het antwoord was: “Ik ben Jezus,  
die jij vervolgt.”

ZA. 26 JANUARI (Psalm 147)
Hoe goed is het te zingen voor  
onze God, hem onze lof te brengen.  
Hij geneest wie gebroken zijn en  
verzorgt hun diepe wonden.

ZON. 27 JANUARI (Lucas 4:14-21)
Jezus las de woorden van de profeet 
Jesaja: De Geest van de Heer rust op 
mij. Om aan armen het goede nieuws 
te brengen heeft hij mij gezonden en 
aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven.

MA. 28 JANUARI (Jeremia 31:15-20)
De Heer zegt: Is mijn volk niet mijn 
geliefde zoon? Telkens als ik over hem 
spreek raak ik diep bewogen. Ik móet 
mij over hem ontfermen.

DI. 29 JANUARI (Daniël 2:19-23)
Daniël zei: Geprezen zij de naam van 
God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij onthult diepe, verborgen dingen,  
en het licht woont bij hem.

WO. 30 JANUARI (Johannes 14:1-12)
Jezus zei: Ik spreek niet namens mezelf 
als ik tegen jullie spreek, maar de Vader 
die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

DO. 31 JANUARI (Psalm 89:1-30)
Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig  
zingen, van uw trouw getuigen,  
geslacht na geslacht. Uw liefde houdt 
eeuwig stand, uw trouw hebt u in de 
hemel gevestigd.


