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ZA. 1 SEPTEMBER (W 11:21-26)
Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt  
u zich over iedereen. Alles wat er is 
hebt u lief.

ZON. 2 SEPTEMBER (Jak 1:17-27)
Jakobus schreef: Aanvaard  
zachtmoedig de boodschap die in  
u is geplant en die u kan redden.

MA. 3 SEPTEMBER (Ps 94:14-23)
Uw trouw houdt mij staande, Heer.  
Als ik door zorgen word overstelpt,  
is uw troost de vreugde van mijn ziel.

DI. 4 SEPTEMBER (2 Kor 5:1-7)
Paulus schreef: Wij weten dat wanneer 
onze aardse tent wordt afgebroken,  
we van God een woning krijgen:  
een eeuwige woning in de hemel.

WO. 5 SEPTEMBER (Spr 3:21-31)
Je kunt vertrouwen op de Heer,  
hij beschermt je tegen hinderlagen.

DO. 6 SEPTEMBER (Sir 2:1-9)
Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie  
uit naar zijn ontferming en wijk niet af.

VR. 7 SEPTEMBER (Jak 5:13-20)
Beken elkaar uw zonden en bid  
voor elkaar, dan zult u genezen.

ZA. 8 SEPTEMBER (Js 11:1-10)
Jesaja zei: De geest van de Heer zal  
op de Messias rusten. Zijn oordeel 
stoelt niet op uiterlijke schijn, noch 
grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
Over de zwakken velt hij een  
rechtvaardig oordeel, de armen in  
het land geeft hij een eerlijk vonnis.

ZON. 9 SEPTEMBER (Mc 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. 10 SEPTEMBER (Wijsheid 1:1-3)
Zoek de Heer met een eerlijk geweten.  
Wie hem niet wantrouwt zal hem zien.

DI. 11 SEPTEMBER (1 Kor 7:29-31)
Paulus schreef: Laat ieder die bezit  
verwerft zo leven alsof het niet zijn 
eigendom is, ieder die in deze wereld 
leeft alsof ze voor hem niet meer van 
belang is. Want de wereld die wij  
kennen gaat voorbij.

WO. 12 SEPTEMBER (Ps 142)
U bent mijn schuilplaats, Heer, al wat 
ik heb in het land van de levenden.

DO. 13 SEPTEMBER (Heb 10:19-25)
Laten we zonder te wankelen datgene  
blijven belijden waarop we hopen.  
Laten we opmerkzaam blijven en  
elkaar ertoe aansporen lief te hebben 
en goed te doen.

VR. 14 SEPTEMBER (Joh 6:41-51)
Jezus zegt: Niemand kan bij mij  
komen, tenzij de Vader die mij  
gezonden heeft hem bij me brengt,  
en ik zal hem op de laatste dag tot 
leven wekken.

ZA. 15 SEPTEMBER (Kol 1:15-23)
Paulus schreef: U moet blijven geloven, 
onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop 
die het evangelie brengt, het evangelie 
dat u gehoord hebt.

ZON. 16 SEPTEMBER (Mc 8:27-35)
Jezus leerde zijn leerlingen dat de  
Mensenzoon veel zou moeten lijden  
en door hogepriesters en de schrift
geleerden verworpen zou worden,  
en dat hij gedood zou worden, maar 
drie dagen later zou opstaan

MA. 17 SEPTEMBER (Js 56:1-7)
Dit zegt de Heer: Handel rechtvaardig,  
handhaaf het recht; de redding die ik 
breng is nabij, en weldra openbaar ik 
mijn gerechtigheid.

DI. 18 SEPTEMBER (Ex 4:10-17)
Mozes antwoordde de Heer: “Ik  
ben geen goed spreker.” De Heer  
antwoordde hem: “Ik zal bij je zijn  
als je moet spreken en je de woorden 
in de mond leggen.”

WO. 19 SEPTEMBER (Ef 2:19-22)
Paulus schreef: U bent gebouwd op  
het fundament van de apostelen en 
profeten, met Christus Jezus zelf als  
de hoeksteen.

DO. 20 SEPTEMBER (1 Tes 3:12-13)
Moge de Heer uw liefde voor elkaar 
en ieder ander groter maken. Moge de 
Heer u door die liefde kracht geven.

VR. 21 SEPTEMBER (Mt 9:10-13)
Jezus zegt: Barmhartigheid wil ik,  
geen offers. Ik ben niet gekomen  
om rechtvaardigen te roepen, maar 
zondaars.

ZA. 22 SEPTEMBER (Fil 4:4-7)
Wees over niets bezorgd, maar vraag  
God wat u nodig hebt en dank hem in 
al uw gebeden.

ZON. 23 SEPTEMBER (Mc 9:30-37)
Jezus zegt: Wie mij opneemt,  
neemt niet mij op, maar hem die  
mij gezonden heeft.

MA. 24 SEPTEMBER (Lc 12:22-32)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Vrees niet,  
kleine kudde, want jullie Vader heeft 
jullie het koninkrijk van God willen 
schenken.

DI. 25 SEPTEMBER (Gal 1:11-24)
Paulus schreef: Ik verzeker u dat het  
evangelie dat ik u verkondigd heb niet 
door mensen is bedacht – ik heb het 
ook niet van een mens ontvangen of 
geleerd – maar dat Jezus Christus mij 
is geopenbaard.

WO. 26 SEPTEMBER (Js 11:1-9)
Uit de profeet Jesaja: Niemand zal 
kwaad doen, niemand zal onheil  
stichten. Want kennis van de Heer 
vervult de aarde, zoals het water de 
bodem van de zee bedekt.

DO. 27 SEPTEMBER (1 Tim 1:12-17)
Paulus schreef: Ik dank Christus Jezus,  
onze Heer, dat hij mij kracht gegeven 
heeft en het mij heeft toevertrouwd 
hem te dienen.

VR. 28 SEPTEMBER (Ps 69:30-37)
Wie God zoeken, hun hart zal opleven.  
Want de Heer hoort de armen.

ZA. 29 SEPTEMBER (Js 42:1-7)
De Heer zei tot zijn dienaar: In gerech
tigheid heb ik jou geroepen. Ik zal je bij 
de hand nemen en ik maak je tot een 
licht voor alle volken.

ZON. 30 SEPTEMBER (Mc 9:38-48)
Jezus zegt: Ik verzeker je: wie jullie een  
beker water te drinken geeft omdat 
jullie bij Christus horen, die zal zeker 
beloond worden.


