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WO. 1 AUGUSTUS (1 Pe 3:8-17)
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als 
u wordt uitgescholden, scheld dan niet 
terug; zegen juist, want daartoe bent u 
geroepen.

DO. 2 AUGUSTUS (1 Kor 6:14-20)
Paulus schreef: Uw lichaam is een  
tempel van de heilige Geest, die in u 
woont en die u ontvangen hebt van 
God.

VR. 3 AUGUSTUS (Mc 4:35-41)
Jezus bracht de hevige storm op het 
meer tot rust. De leerlingen werden 
bevangen door grote schrik en zeiden: 
Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het 
meer hem gehoorzamen?

ZA. 4 AUGUSTUS (Mc 8:34-37)
Jezus zegt: Wie mijn volgeling wil zijn, 
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis 
op zich nemen en zo achter mij aan 
komen.

ZON. 5 AUGUSTUS (Joh 6:28-35)
Jezus zegt: Ik ben het brood dat leven 
geeft. Wie bij mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in mij gelooft zal 
nooit meer dorst hebben.

ZON. 5 AUGUSTUS (Joh 6:28-35)
Jezus zegt: Ik ben het brood dat leven 
geeft. Wie bij mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in mij gelooft zal 
nooit meer dorst hebben.

MA. 6 AUGUSTUS (2 Pe 1:19-21)
TRANSFIGURATIE
U doet er goed aan uw aandacht altijd 
op de woorden van de profeten gericht 
te houden, als op een lamp die in een 
donkere ruimte schijnt, totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in 
uw hart.

DI. 7 AUGUSTUS (Mt 18:12-14)
Jezus zegt: Als de herder het  
afgedwaalde schaap vindt, dan zal 
hij zich over dat ene meer verheugen 
dan over de negenennegentig andere 
die niet afgedwaald waren. Zo wil ook 
jullie Vader in de hemel niet dat er één 
verloren gaat.

WO. 8 AUGUSTUS (Lc 9:18-24)
Jezus vroeg zijn leerlingen: “Wie ben 
ik volgens jullie?” Petrus antwoordde: 
“De door God gezonden messias.”

DO. 9 AUGUSTUS (Am 5:4,24)
Dit zegt de Heer: Zoek mij en leef!  
Laat het recht stromen als water,  
en de gerechtigheid als een altijd  
voortvloeiende beek.

VR. 10 AUGUSTUS (Jak 1:16-21)
Ieder mens moet zich haasten om te 
luisteren, maar traag zijn om te spreken, 
traag ook in het kwaad worden. Want 
de woede van een mens brengt niets 
voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.

ZA. 11 AUGUSTUS (Joh 8:31-36)
Jezus zegt: Wanneer u bij mijn woord 
blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 
U zult de waarheid kennen, en de 
waarheid zal u bevrijden.

ZON. 12 AUGUSTUS (Joh 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.

MA. 13 AUGUSTUS (Apk 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.

DI. 14 AUGUSTUS (1 Kr 29:10-20)
David bad: Wat wij u schenken, Heer, 
komt uit uw hand. Wij zijn slechts 
vreemdelingen die als gasten bij u  
verblijven.

WO. 15 AUGUSTUS (Lc 11:27-28)
Maria
Jezus zegt: Gelukkig zijn zij die naar 
het woord van God luisteren en ernaar 
leven.

DO. 16 AUGUSTUS (Ex 22:20-21)
De Heer zei tegen zijn volk:  
Vreemdelingen mag je niet uitbuiten 
of onderdrukken, want jullie zijn zelf 
vreemdelingen geweest in het land  
van de slavernij.

VR. 17 AUGUSTUS (1 Kor 10:23-31)
Paulus schreef: Wees niet op uzelf 
gericht, maar op de ander. Wat u ook 
doet, doe alles ter ere van God.

ZA. 18 AUGUSTUS (Joh 4:5-42)
Jezus zegt: Wie het water drinkt dat ik 
hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. 
Het water dat ik geef, zal in hem een 
bron worden waaruit water opwelt dat 
eeuwig leven geeft.

ZON. 19 AUGUSTUS (Joh 6:51-58)
Jezus zegt: Wie mijn lichaam eet en 
mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven 
en hem zal ik op de laatste dag uit de 
dood opwekken.

MA. 20 AUGUSTUS (Lc 18:15-17)
Jezus zegt: Wie niet als een kind  
openstaat voor het koninkrijk van God, 
zal er zeker niet binnengaan.

DI. 21 AUGUSTUS (Zach 8:16-19)
De Heer zei tot zijn volk: Bewaar de  
vrede door rechtvaardig recht te spre-
ken. Houd de vrede en waarheid in ere!

WO. 22 AUGUSTUS (Fil 3:1-9)
Paulus schreef: Omwille van Christus 
heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles 
als afval weggegooid. Ik wilde Christus 
winnen en één met hem zijn.

DO. 23 AUGUSTUS (Hnd 4:32-34)
De groep eerste christenen leefde 
eendrachtig samen. Geen van hen 
beschouwde zijn bezittingen als zijn 
persoonlijk eigendom, want ze hadden 
alles gemeenschappelijk.

VR. 24 AUGUSTUS (1 Kor 13:1-13)
Paulus schreef: Al doorgrondde ik alle 
geheimen, al bezat ik alle kennis en 
had ik het geloof dat bergen kan  
verplaatsen – had ik de liefde niet,  
ik zou niets zijn.

ZA. 25 AUGUSTUS (Mt 11:25-30)
Jezus zegt: Neem mijn juk op je en  
leer van mij, want ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden.

ZON. 26 AUGUSTUS (Joh 6:57-63)
Jezus zei: De Geest maakt levend, het 
lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd 
heb is Geest, en leven.

MA. 27 AUGUSTUS (Js 41:8-10)
De Heer zegt: Wees niet bang, want  
ik ben bij je. Ik ben je God, ik zal je 
sterken, ik zal je helpen. Ik ondersteun 
je, ik ben je behoud.

DI. 28 AUGUSTUS (Mc 8:34-38)
Jezus zegt: Ieder die zijn leven wil  
behouden, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest omwille van mij en 
het evangelie, zal het behouden.

WO. 29 AUGUSTUS (Mt 10:1-16)
Jezus zegt: Bedenk wel, ik zend jullie 
als schapen onder de wolven. Wees 
dus scherpzinnig als een slang, maar 
behoud de onschuld van een duif.

DO. 30 AUGUSTUS (Joh 14:21-26)
Jezus zegt: De heilige Geest, die de 
Vader jullie namens mij zal zenden, zal 
jullie alles duidelijk maken en alles in 
herinnering brengen wat ik tegen jullie 
gezegd heb.

VR. 31 AUGUSTUS (Fil 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.


