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Leesrooster oktober 2021
VR. 1 OKTOBER 1 Johannes 3:11-16
Johannes schreef: Wij weten dat we van de
dood zijn overgegaan naar het leven omdat we
elkaar liefhebben.
ZA. 2 OKTOBER Handelingen 1:6-11
De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen:
Wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van mij
getuigen tot aan de uiteinden van de aarde.

WO. 13 OKTOBER Romeinen 6:4-11
Paulus schreef: Wanneer wij met Christus zijn
gestorven, geloven we dat we ook met hem
zullen leven.

ZON. 3 OKTOBER Marcus 10:2-16
Jezus zegt: Laat de kinderen bij me komen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan
wie is zoals zij.
MA. 4 OKTOBER Openbaring 1:9-18
Johannes schreef: Jezus, die eruitzag als een
mens, legde zijn rechterhand op me en zei:
‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.
Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik
leef, nu en tot in eeuwigheid.’
DI. 5 OKTOBER Jesaja 50:4-9
Elke ochtend wekt de Heer mijn oor, zodat het
toegerust is om aandachtig te horen.
WO. 6 OKTOBER 1 Korintiërs 3:9b-17
Paulus schreef: U bent een bouwwerk van God.
Overeenkomstig de taak die God mij uit genade
heeft opgelegd, heb ik het fundament gelegd,
en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder
erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan
een ander fundament leggen dan er al ligt –
Jezus Christus zelf.
DO. 7 OKTOBER Jakobus 5:13-20
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar,
dan zult u genezen.

DI. 12 OKTOBER Matteüs 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.

DO. 14 OKTOBER 1 Korintiërs 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. 15 OKTOBER Psalm 4
Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ Heer,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
ZA. 16 OKTOBER Spreuken 3:21-31
Je kunt vertrouwen op de Heer, hij beschermt
je tegen hinderlagen.
ZON. 17 OKTOBER Marcus 10:35-45
Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen en
zijn leven te geven om velen te redden.
MA. 18 OKTOBER 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.’

ZA. 23 OKTOBER Kolossenzen 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. 24 OKTOBER Marcus 10:46-52
Jezus vroeg aan blind iemand: ‘Wat wilt u
dat ik voor u doe?’ Hij antwoordde: ‘Rabboeni,
zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem:
‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen
kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.
MA. 25 OKTOBER Filippenzen 4:4-7
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat
u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
DI. 26 OKTOBER Romeinen 8:14-17
Paulus schreef: U hebt de Geest niet ontvangen
om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt
de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn,
en om hem te kunnen aanroepen met “Abba,
Vader”.
WO. 27 OKTOBER Johannes 3:14-21
Jezus zegt: Wie oprecht handelt zoekt het licht
op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is
in alles wat hij doet.
DO. 28 OKTOBER 2 Korintiërs 8:7-15
Wees vrijgevig. U kent de liefde die onze Heer
Jezus Christus heeft gegeven: hij is omwille van
u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk
zou worden.
VR. 29 OKTOBER Matteüs 6:7-15
Jezus zegt: Als jullie anderen hun misstappen
vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie
vergeven.

DI. 19 OKTOBER 1 Korintiërs 7:29-31
Paulus schreef: Laat ieder die bezit verwerft zo
leven alsof het niet zijn eigendom is, ieder die
VR. 8 OKTOBER Efeziërs 1:3-10
in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer ZA. 30 OKTOBER 1 Tessalonicenzen 3:12-13
God heeft ons het geheim van zijn wil onthuld: van belang is. Want de wereld die wij kennen
Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder
zijn voornemen om alles bijeen te brengen,
ander groter maken. Moge de Heer u door die
gaat voorbij.
onder Christus.
liefde kracht geven.
WO. 20 OKTOBER 2 Korintiërs 1:18-24
ZA. 9 OKTOBER Marcus 4:26-32
Paulus schreef over zijn ambt: Wij willen niet
ZON. 31 OKTOBER Marcus 12:28-34
Jezus zegt: Het koninkrijk van God is als een
over uw geloof heersen, maar juist bijdragen
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met
zaadje van de mosterdplant, het kleinste van
aan uw vreugde.
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel
alle zaden. Maar als het na het zaaien opschiet,
uw kracht. Heb uw naaste lief als uzelf.
wordt het het grootste van alle planten.
DO. 21 OKTOBER Zacharia 8:16-23
Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de
ZON. 10 OKTOBER Marcus 10:17-30
waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door
Jezus zegt: Iedereen die alles heeft achtergelaten eerlijk en rechtvaardig recht te spreken.
omwille van mij en het evangelie, zal in deze tijd
het honderdvoudige ontvangen, gepaard met ver- VR. 22 OKTOBER Johannes 17:6-11
volging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlingen: Ik ben al
niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij
MA. 11 OKTOBER Wijsheid 1:1-3
blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar
Zoek de Heer met een eerlijk geweten.
hen door uw naam, de naam die u ook aan mij
Wie hem niet wantrouwt zal hem zien.
gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
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