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DO. 1 NOVEMBER (Ef 1:3-14)
In Christus heeft God, voordat de 
wereld gegrondvest werd, ons vol 
liefde uitgekozen om voor hem heilig 
en zuiver te zijn.

VR. 2 NOVEMBER (Mt 11:2-11)
Jezus zei tot de leerlingen van 
Johannes de Doper: Zeg wat jullie 
horen en zien: blinden kunnen weer 
zien en verlamden weer lopen, mensen 
met huidvraat worden gereinigd en 
doven kunnen weer horen, doden 
worden opgewekt en aan armen wordt 
het goede nieuws bekendgemaakt.

ZA. 3 NOVEMBER (Ef 3:14-21)
Moge God uw innerlijke wezen kracht 
en sterkte schenken door zijn Geest, 
zodat door uw geloof Christus kan 
gaan wonen in uw hart.

ZON. 4 NOVEMBER (Mc 12:28-34)
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw kracht. Heb uw naaste 
lief als uzelf. Er zijn geen geboden 
belangrijker dan deze.

MA. 5 NOVEMBER (Ps 30)
Heer, u hebt mijn klacht veranderd in 
een dans. Mijn ziel zal voor u zingen en 
niet zwijgen. Mijn God, u wil ik eeuwig 
loven.

DI. 6 NOVEMBER (Lc 12:13-21)
Jezus zegt: Hoed je voor iedere vorm 
van hebzucht, want iemands leven 
hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs 
niet wanneer hij die in overvloed heeft.

WO. 7 NOVEMBER (Lc 6:12-19)
Op een van die dagen trok Jezus zich 
terug op de berg om te bidden. De hele 
nacht bleef hij tot God bidden.

DO. 8 NOVEMBER (Mt 18:1-10)
Jezus zegt: Waak ervoor ook maar een 
van deze geringen die in mij gelooft te 
verachten. Want ik zeg jullie: hun 
engelen in de hemel aanschouwen 
onophoudelijk het gelaat van mijn 
hemelse Vader.

VR. 9 NOVEMBER (Js 62:1-5)
Uit de profeet Jesaja: Omwille van mijn 
volk ben ik niet stil, totdat het licht van 
haar gerechtigheid daagt

ZA. 10 NOVEMBER (1 Kor 15:12-28)
Paulus schreef: Christus is uit de dood 
opgewekt. Zoals wij door Adam allen 
sterven, zo zullen wij door Christus 
allen levend worden gemaakt.

ZON. 11 NOVEMBER (Mc 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.

MA. 12 NOVEMBER (Ps 62)
Vertrouw op God te allen tijde, 
open voor hem uw hart.

DI. 13 NOVEMBER (Js 56:1-7)
Dit zegt de Heer: De vreemdeling die 
zich met de Heer heeft verbonden, laat 
hij niet zeggen: “De Heer zondert mij 
zeker af van zijn volk.” Ieder die vast-
houdt aan mijn verbond, hem schenk 
ik vreugde in mijn huis van gebed.

WO. 14 NOVEMBER (Mt 8:5-17)
Jezus genas allen die ziek waren, opdat 
in vervulling ging wat gezegd is door 
de profeet Jesaja: Hij was het die onze 
ziekten wegnam en onze kwalen op 
zich heeft genomen.

DO. 15 NOVEMBER (Nah 1:7-8)
De Heer is goed, een vesting in tijden 
van nood, hij kent wie bij hem schuilen.

VR. 16 NOVEMBER (Ef 1:1-10)
In Christus zijn wij door zijn bloed 
verlost en zijn onze zonden vergeven, 
dankzij zijn rijke genade.

ZA. 17 NOVEMBER (Lc 4:42-44)
Jezus zei: Ik moet het goede nieuws 
over het koninkrijk van God brengen, 
want daarvoor ben ik gezonden.

ZON. 18 NOVEMBER (Mc 13:24-32)
Jezus zegt: Hemel en aarde zullen 
verdwijnen, maar mijn woorden zullen 
nooit verdwijnen.

MA. 19 NOVEMBER (Js 61:10-11)
Ik vind grote vreugde in de Heer, mijn 
hele wezen jubelt om mijn God. Hij 
deed mij het kleed van de bevrijding 
aan.

DI. 20 NOVEMBER (Mt 9:9-13)
Jezus zag bij het tolhuis een man zitten 
die Matteüs heette, en hij zei tegen 
hem: “Volg mij.” Hij stond op en 
volgde hem.

WO. 21 NOVEMBER (Ef 6:18-20)
Laat u bij het bidden leiden door de 
Geest, iedere keer dat u bidt; blijf 
waakzaam en bid voortdurend voor 
heel Gods volk.

DO. 22 NOVEMBER (Joh 6:35-40)
Jezus zei: Ik ben niet uit de hemel 
neergedaald om te doen wat ik wil, 
maar om te doen wat hij wil die mij 
gezonden heeft.

VR. 23 NOVEMBER (Heb 1:1-14)
Op velerlei wijzen en langs velerlei 
wegen heeft God in het verleden tot 
de voorouders gesproken door de 
profeten, maar nu de tijd ten einde 
loopt heeft hij tot ons gesproken door 
zijn Zoon.

ZA. 24 NOVEMBER (Zach 8:16-23)
Hier moeten jullie je aan houden: 
Spreek de waarheid tegen elkaar, 
bewaar de vrede door eerlijk en 
rechtvaardig recht te spreken.

ZON. 25 NOVEMBER (Joh 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. 26 NOVEMBER (Hos 11:1-9)
De Heer zegt: Toen mijn volk nog een 
kind was, had ik het lief. Zacht leidde 
ik hen, aan koorden van liefde trok ik 
hen mee.

DI. 27 NOVEMBER (Da 3:51-90) (A:65-67) 
Al wie nederig is en God vereert, prijs 
de Heer, bezing hem in eeuwigheid. 
Eeuwig duurt zijn erbarmen.

WO. 28 NOVEMBER (Ex 20:1-21)
God sprak: Ik ben de Heer, uw God, 
die u uit de slavernij heeft bevrijd. 
Vereer naast mij geen andere goden.

DO. 29 NOVEMBER (Heb 13:17-25) 
Moge de God van de vrede, die onze 
Heer Jezus, de machtige herder van 
de schapen, van de doden heeft 
weggeleid, u toerusten met al het 
goede, zodat u zijn wil kunt doen.

VR. 30 NOVEMBER (Ps 19) 
De wet van de Heer is volmaakt: 
levenskracht voor de mens. De bevelen 
van de Heer zijn eenduidig: vreugde 
voor het hart.


