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MA. 1 JULI (Joh 12:47-50)
Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om 
over de wereld te oordelen, maar om 
de wereld te redden.

DI. 2 JULI (Js 49:13-26)
Juich, hemel! Jubel, aarde! De Heer 
heeft zijn volk getroost, hij heeft zich 
over de armen ontfermd.

WO. 3 JULI (Ps 117)
Loof de Heer, alle volken, prijs hem, 
alle naties: zijn liefde voor ons is over-
stelpend, eeuwig duurt de trouw van 
de Heer.

DO. 4 JULI (Marcus 5:1-20)
Jezus zei tot de door hem genezen 
man: Ga naar huis, naar uw eigen  
mensen, en vertel hun wat de Heer 
allemaal voor u heeft gedaan en hoe  
hij zich over u heeft ontfermd.

VR. 5 JULI (Klaagliederen 3:19-26)
Goed is de HEER voor degene die 
hoopt, voor iedereen die Hem zoekt. 
Het is goed om in stilte op redding  
van de HEER te wachten.

ZA. 6 JULI (2 Petrus 1:16-21)
Petrus schreef: Wij hebben de stem 
van God, de Vader, tegen Christus  
horen zeggen: “Dit is mijn geliefde 
zoon, in hem vind ik vreugde.”

ZON. 7 JULI (Lucas 10:1-9)
Jezus zond zijn leerlingen uit en zei:  
Als jullie een stad binnengaan en daar 
welkom zijn, eet dan wat je wordt  
voorgezet, genees de zieken die er zijn 
en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van 
God heeft jullie bereikt.”

MA. 8 JULI (Jesaja 57:14-15)
Dit zegt de Heer: Ik ben de Heilige die 
woont in den hoge, maar ook in het  
geslagen en diep vernederde gemoed:  
ik geef nieuw leven aan het vernederde  
gemoed, nieuw leven aan het geslagen 
hart.

DI. 9 JULI (Jeremia 20:7-9)
Jeremia zei: De woorden van de Heer  
brengen mij schande en vernedering.  
Als ik denk: Ik wil hem niet meer  
noemen, niet meer spreken in zijn 
naam, dan laait er in mijn hart een vuur 
op. Ik kan het niet in bedwang houden.

WO. 10 JULI (Lucas 10:21-22)
Jezus zei: Ik loof u, Vader, Heer van 
hemel en aarde, omdat u deze dingen 
voor wijzen en verstandigen hebt  
verborgen, maar ze aan eenvoudige 
mensen hebt onthuld.

DO. 11 JULI (1 Petrus 4:7-11)
Petrus schreef: Heb elkaar vóór alles 
innig lief, want liefde bedekt tal van 
zonden.

VR. 12 JULI (Romeinen 8:26-27)
De Geest helpt ons in onze zwakheid; 
wij weten immers niet wat we in ons 
gebed tegen God moeten zeggen, 
maar de Geest zelf pleit voor ons  
met woordloze zuchten.

ZA. 13 JULI (Matteüs 12:14-21)
Met Jezus ging in vervulling wat  
gezegd is door de profeet Jesaja: Hij 
zal geen woordenstrijd aangaan en zijn 
stem niet verheffen, noch dooft hij de 
kwijnende vlam. Op zijn naam zullen 
alle volken hun hoop vestigen.

ZON. 14 JULI (Lucas 10:25-37)
Na de gelijkenis van de barmhartige  
Samaritaan vroeg Jezus aan de wet-
geleerde: “Wie is de naaste geworden 
van het slachtoffer van de rovers?” Hij 
zei: “De man die medelijden met hem 
heeft getoond.” Toen zei Jezus tegen 
hem: “Doet u dan voortaan net zo.”

MA. 15 JULI (Lucas 12:22-31)
Jezus zegt: Maak je geen zorgen  
over jezelf. Wie van jullie kan door  
zich zorgen te maken één el aan zijn  
levensduur toevoegen?

DI. 16 JULI (Romeinen 15:1-7,13)
Wij moeten niet ons eigen belang  
dienen. Laat ieder van ons zich richten 
op het belang van de ander, op wat 
goed en opbouwend voor hem is.

WO. 17 JULI (1 Korintiërs 12:31-13:13)
Paulus schreef: Nu kijken we nog in 
een wazige spiegel, maar straks staan 
we oog in oog. Nu is mijn kennen nog 
beperkt, maar straks zal ik volledig 
kennen, zoals ik zelf gekend ben.

DO. 18 JULI (Jesaja 43:1-4a)
Dit zegt de Heer, die jou schiep: Wees 
niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb 
je bij je naam geroepen, je bent van mij!

VR. 19 JULI (Lucas 9:18-24)
Jezus zegt: Wie achter mij aan wil komen,  
moet zichzelf verloochenen en dagelijks 
zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

ZA. 20 JULI (Sirach 2:1-11)
Als je de Heer wilt dienen, bereid je 
dan voor op beproevingen. Houd het 
rechte spoor en word niet ongeduldig in 
tijden van tegenspoed. Houd je stevig 
aan hem vast en laat hem niet los.

ZON. 21 JULI (Lucas 10:38-42)
Jezus zei tegen Marta: Marta, Marta, je 
bent zo bezorgd en je maakt je veel te 
druk. Er is maar één ding noodzakelijk.

MA. 22 JULI (Psalm 9)
Wie uw naam kent, Heer, kan op u  
vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken.

DI. 23 JULI (Jeremia 2:1-13)
De Heer zegt tot zijn volk: Ik weet nog 
hoe je me liefhad in je jeugd, hoe je van 
me hield en me volgde door de woestijn.

WO. 24 JULI (Jesaja 58:6-8)
Als je misdadige ketenen losmaakt, 
de verdrukten bevrijdt, je brood deelt 
met de hongerige, onderdak biedt aan 
armen zonder huis, dan breekt je licht 
door als de dageraad en zul je  
voorspoedig herstellen.

DO. 25 JULI (2 Korintiërs 4:5-18)
Paulus schreef: We worden van alle 
kanten belaagd, maar raken niet in het 
nauw. We worden aan het twijfelen 
gebracht, maar raken niet vertwijfeld.

VR. 26 JULI (Sirach 27:30-28:7)
Vergeef je naaste het onrecht dat hij 
deed. Hoe kan een mens die woede 
koestert tegen een ander bij de Heer 
om verzoening vragen?

ZA. 27 JULI (1 Johannes 4:7-11)
Het wezenlijke van de liefde is niet dat 
wij God hebben liefgehad, maar dat hij 
ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft 
gezonden om verzoening te brengen 
voor onze zonden.

ZON. 28 JULI (Lucas 11:9-13)
Jezus zegt: Als jullie, met jullie  
gebreken, je kinderen al goede gaven 
schenken, hoeveel te meer zal de Vader 
in de hemel dan niet de heilige Geest 
geven aan wie hem erom vragen.

MA. 29 JULI (Psalm 105:1-5)
Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek 
voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de 
wonderen die hij heeft gedaan.

DI. 30 JULI (Johannes 17:20-26)
Jezus bad voor zijn leerlingen tot zijn 
Vader: Laat hen één zijn zoals wij: ik in 
hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen 
één zijn en zal de wereld begrijpen dat 
u mij hebt gezonden, en dat u hen  
liefhad zoals u mij liefhad.

WO. 31 JULI (Matteüs 6:7-15)
Jezus zegt: Jullie Vader weet wat jullie  
nodig hebben, nog vóór jullie het hem 
vragen.


