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vrijdag
1 januari 

NIEUWJAARSDAG

De Heer zal jullie gelukkig maken 
en jullie beschermen.

Numeri 6:24



De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn 
zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten 
zegenen: 
‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. 
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer 
zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’
Als Aäron en zijn zonen zo mijn naam noemen voor het 
volk, zal ik de Israëlieten geluk en vrede geven.’

Numeri 6:22-27
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Machtige Heer, gelukkig zijn 
mensen die vertrouwen op u!

Psalm 84:13

zaterdag
2 januari



Heer, machtige God, hoor mijn gebed.
God van Jakob, luister naar mij!
God, bescherm ons toch,
en zorg goed voor uw koning.

Ik ben liever één dag in uw tempel
dan duizend dagen ergens anders.
Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis
dan binnen bij slechte mensen.

Heer, onze God,
u leidt ons, u beschermt ons.
U bent goed voor ons,
u maakt ons sterk.
U geeft ons geluk
als wij leven zoals u dat wilt.

Machtige Heer,
gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u!

Psalm 84:9-13
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Ik was heel blij 
toen mijn vrienden mij vroegen:

‘Ga je mee naar 
het huis van de Heer?’

Psalm 122:1

zondag
3 januari



Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen:
‘Ga je mee naar het huis van de Heer?’
En nu staan we echt in Jeruzalem,
binnen de muren van de stad.

Jeruzalem is prachtig gebouwd,
met sterke en stevige muren.
De stammen van Israël komen er bij elkaar.
Zij zijn het volk van de Heer,
ze brengen hem eer.
Zo doen ze wat hij wil.

Psalm 122:1-4
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Help ons bij wat we doen,
ja, help ons bij alles wat we doen!

Psalm 90:17

maandag
4 januari



Kom weer bij ons, Heer.
Heb medelijden met ons
laat ons niet langer wachten.
Laat ons elke ochtend uw liefde zien!

Dan zullen we voor u juichen en zingen,
elke dag weer.
U hebt ons veel laten lijden.
Geef ons nu veel vreugde,
zodat we al die ellendige jaren vergeten.
Laat ons weer zien wat u voor ons doet,
laat onze kinderen zien hoe machtig u bent.

Heer, onze God, laat ons zien hoe goed u bent.
Help ons bij wat we doen,
ja, help ons bij alles wat we doen!

Psalm 90:13-17
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Dit is dus waar het om gaat: 
geloof, vertrouwen en liefde. 

Dat moet steeds het belangrijkste 
in ons leven zijn. Maar het 

allerbelangrijkste is de liefde.

1 Korintiërs 13:13

dinsdag
5 januari



Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde 
klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. 
Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer 
vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. 
Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, 
maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe 
wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. 
Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan 
zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent.
Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en 
liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven 
zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.

1 Korintiërs 13:8, 12-13



www.bijbelingewonetaal.nl

Laten andere heersers 
hem geschenken brengen,

overal vandaan.
Laten zij hem 

kostbare schatten geven.

Psalm 72:10

woensdag
6 januari

DRIEKONINGEN



Laat het goed gaan met eerlijke mensen,
zo lang als de koning regeert.
Laat er overal vrede zijn,
zo lang als de maan bestaat.
Laat de koning heersen over de hele aarde,
van het oosten tot het westen,
van het noorden tot het zuiden.

Laten de volken uit de woestijn hem dienen,
en laten zijn vijanden voor hem knielen.
Laten andere heersers hem geschenken brengen,
overal vandaan.
Laten zij hem kostbare schatten geven.
Laten ze hem gehoorzaam zijn,
laten alle volken naar hem luisteren.

Psalm 72:7-11 
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Ieder mens heeft zijn plaats 
in deze wereld 

van God gekregen.

1 Korintiërs 7:17

donderdag
7 januari



Ieder mens heeft zijn plaats in deze wereld van God 
gekregen. Je moet dat niet willen veranderen. Nee, blijf 
wat je was toen God je uitkoos! Die opdracht geef ik 
aan alle christenen in de hele wereld.
Als je besneden was toen God je uitkoos, moet je dat 
zo laten. En als je niet besneden was toen God je 
uitkoos, moet je dat ook zo laten. Want het is niet 
belangrijk of je besneden bent of niet. Het is alleen 
belangrijk dat je je houdt aan Gods regels.

1 Korintiërs 7:17-19
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Ik wil vooral dat jullie in deze tijd 
geen extra zorgen hebben.

1 Korintiërs 7:32

vrijdag
8 januari


