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Psalm 1:1

NIEUWJAARSDAG

Gelukkig is iemand 
die niet luistert 

naar slechte mensen. 



debijbel.nl

Gelukkig is iemand die niet luistert 
naar slechte mensen,

die nee zegt tegen hun verkeerde plannen.
Als slechte mensen spotten met God,

doet hij niet mee.
Maar hij is blij met de wet van de Heer.

Daar is hij dag en nacht mee bezig.
Het gaat altijd goed met hem.

Hij lijkt op een boom aan het water.
De boom geeft vruchten,

ieder jaar opnieuw,
en zijn bladeren blijven altijd groen.

Psalm 1:1-3



Spreuken 19:21

Mensen bedenken zelf 
wat ze willen doen,

maar de Heer bepaalt 
wat er gebeurt. 
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Mensen bedenken zelf wat ze willen doen,
maar de Heer bepaalt wat er gebeurt.

Mensen willen graag betrouwbaar zijn.
Je kunt beter arm zijn dan onbetrouwbaar.

Als je eerbied hebt voor de Heer, ben je veilig.
Je kunt rustig gaan slapen, want er zal je geen kwaad 

overkomen.

Luie mensen scheppen het eten wel uit de pan,
maar ze zijn te lui om het in hun mond te stoppen.

Als je slechte mensen straft, leren ze daarvan.
Als je boos wordt op wijze mensen, dan worden ze 

nog wijzer.

Spreuken 19:21-25



Job 5:11

God geeft gewone 
mensen macht. 

Mensen die verdriet hebben, 
maakt hij gelukkig. 
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Als ik jou was, Job,
zou ik God om hulp vragen.

Want God doet bijzondere dingen,
dingen die mensen niet begrijpen.
Hij doet wonderen, ontelbaar veel.

Hij laat het regenen op de aarde,
hij geeft water aan de planten op het land.

God geeft gewone mensen macht.
Mensen die verdriet hebben, maakt hij gelukkig.

Maar als slechte mensen verkeerde plannen maken,
zorgt God ervoor dat ze niets bereiken.

Job 5:8-12



Prediker 7:14

Wees blij op de dagen 
dat het goed met je gaat.
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Let eens op alles wat God gemaakt heeft. Recht is 
recht en krom is krom, niemand kan daar iets aan 
veranderen. Wees blij op de dagen dat het goed met 
je gaat. Maar bedenk dat God ook de slechte dagen 
gemaakt heeft. En niemand weet wat er in de 
toekomst zal gebeuren.

Prediker 7:13-14



Habakuk 3:19 

De Heer is God, 
hij geeft mij kracht. 
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Misschien zijn er straks geen vijgen meer,
misschien geen olijven of druiven.
Misschien mislukt de graanoogst,

of gaan de schapen dood, of de koeien.
Toch zal ik dan juichen van blijdschap.
Want ik weet dat de Heer mij redt!
De Heer is God, hij geeft mij kracht. 

Hij redt me als er gevaar dreigt,
hij helpt me als ik in nood ben.

Habakuk 3:17-19 



Daniël 7:24

Die laatste koning zorgt 
ervoor dat er drie koningen 

verdwijnen.
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Vandaag is het driekoningen

De tien hoorns zijn tien koningen. Zij zullen in dat 
vierde koninkrijk heersen. Na hen zal er nog een 
koning heersen. Die zal heel anders zijn dan de 
andere tien. Die laatste koning zorgt ervoor dat er 
drie koningen verdwijnen. Hij zal zich verzetten 
tegen de allerhoogste God, en zijn heilige volk Israël 
onderdrukken. Hij zal proberen hun feestdagen en 
hun wetten te veranderen. Drieënhalf jaar zal hij 
macht over hen hebben.
Dan begint de rechtszaak tegen die koning en 
wordt hij gestraft. Hij zal zijn macht kwijtraken, en 
hij zal voor altijd verdwijnen. Daarna zal het volk 
van God gaan regeren. Het zal de macht en de 
rijkdom van alle koninkrijken overnemen. Het zal 
regeren voor altijd. Alle machthebbers zullen het 
volk van God dienen en gehoorzamen.

Daniël 7:24-27



Romeinen 1:17

Als je gelooft, ziet God 
je als een goed mens. 

Dan zul je leven.
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Ik schaam me niet om te vertellen dat Jezus aan het 
kruis gestorven is. En dat de machtige God hem 
heeft laten opstaan uit de dood. Iedereen die dat 
goede nieuws gelooft, wordt gered. In de eerste 
plaats alle Joden, maar ook alle niet-Joden.
De redding die God wil geven, is nu al op aarde te 
zien. Want steeds meer mensen geloven het goede 
nieuws over Jezus Christus. En in de heilige boeken 
staat: «Als je gelooft, ziet God je als een goed mens. 
Dan zul je leven.»

Romeinen 1:16-17



Romeinen 2:1

De dingen waar jij kritiek 
op hebt, die doe je zelf ook. 
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