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WEEK 53

''Zing voor de HEERE, heel de aarde,breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.
Vertel onder de heidenvolken Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen. Want de HEERE is
groot en zeer te prijzen, en Hij is ontzagwekkend boven alle goden.'' 1 Kronieken 16:23-25

01 VRIJDAG

''Zeg onder de heidenvolken: 
De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;Hij zal over de volken op
billijke wijze rechtspreken. 
Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat
ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen
van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE,want Hij komt, want Hij komt
om de aarde te oordelen. 
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheiden de volken met Zijn waarheid.'' Psalm 96:10-13

02 ZATERDAG



''Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat
horen, die een goede boodschap brengt van het goede,die heil laat horen, die tegen Sion
zegt: Uw God is Koning.'' Jesaja 52:7

03 ZONDAG

WEEK 1

''Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de
Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En
zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.'' Mattheüs 28:19,20

09 ZATERDAG

''Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft,
te kennen te geven.'' Daniël 4:2

04 MAANDAG

''Als Ik tegen de goddeloze zeg: Goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken
om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn
ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.
Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt om hem
daarvan te bekeren en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal híj in zijn ongerechtigheid
sterven, maar ú hebt uw leven gered.'' Ezechiël 33:8 en 9

05 DINSDAG

''U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het
gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen
vertrapt te worden.'' Mattheüs 5:13

06 WOENSDAG

''En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel
de wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken; en dan zal het
einde komen.'' Mattheüs 24:14

08 VRIJDAG

''U bent het licht van de wereld. Een stad die
boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die
onder de korenmaat, maar op de standaard, en
hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat
zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in
de hemelen is, verheerlijken.'' Mattheüs 5:14-16

07 DONDERDAG



WEEK 3

Andreas vond zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben
de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En
Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen?
Filippus zei tegen hem: Kom en zie.'' Johannes 1:41,47

16 ZATERDAG

''En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te
zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. En toen zij
weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren.''
Markus 6:7-13

11 MAANDAG

''Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus
bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar
wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u
spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat
u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest
van uw Vader, Die in u spreekt.'' Mattheüs 10:15-20

12 DINSDAG

''En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de
Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in
Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van
zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent
van deze dingen getuigen.'' Lukas 24:46-48

13 WOENSDAG

''En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was
geweest Hem of hij bij Hem mocht blijven. Jezus stond hem dat
echter niet toe, maar zei tegen hem: Ga naar uw huis, naar de
uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en
hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in
het gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem
gedaan had, en ze verwonderden zich allen.'' Markus 5:18-20

15 VRIJDAG 

''Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat
allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was
gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige
licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.'' Johannes 1:6-9

14 DONDERDAG

''En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het
Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en
gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal
hebben, zal verdoemd worden.'' Markus 16:15,16

10 ZONDAG



WEEK 4

''God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun
overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij
zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus
smeken wij: laat u met God verzoenen.'' 2 Korinthe 5:19,20

23 ZATERDAG

 ''Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf,
opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de
Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.''
Handelingen 20:24

19 DINSDAG

''Maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken
wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft. Want wij hebben
nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht.
God is getuige!'' 1 Thessalonicenzen 2:4,5

20 WOENSDAG

''Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan
Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet
gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij
prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten
van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!'' Romeinen 10:13-15

22 VRIJDAG 

''Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk
dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die
u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was,
maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen
bent.'' 1 Petrus 2:9,10

21 DONDERDAG

''Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn
getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van
de aarde.'' Handelingen 1:8

18 MAANDAG

''De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen:
Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn?
Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.'' Johannes 4:28-30

17 ZONDAG



''Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of
ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle
geduld en onderricht. Maar u, wees nuchter in alles.
Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist.
Vervul uw dienstwerk ten volle.'' 2 Timotheüs 4:2-5

26 DINSDAG

''Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in
deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van
Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden? Maar hij zei
tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël
verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse
en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de HEERE zei
tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian
verslaan alsof het maar één man was.'' 
Richteren 6:14-16

27 WOENSDAG

''Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de
barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het
eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga
daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter
met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het
onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is.'' 
Judas 1:21-23

25 MAANDAG

''Laat ieder de anderen dienen met de genadegave
zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders
van de veelsoortige genade van God. 
Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden
van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die
dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles
verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de
heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid.
Amen.'' 1 Petrus 4:10,11

24 ZONDAG

WEEK 5
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''Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening
opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op
stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. 
Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam
zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. 
Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet
van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.'' 
2 Korinthe 3:3-6

29 VRIJDAG 

''Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik
sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt,
want ik spreek onduidelijk en moeizaam. 
Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt
iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE? Nu dan, ga, Ik zal Zelf met
uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet.'' Exodus 4:10-12

28 DONDERDAG

''Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden
zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van
de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen. 
En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij
Mij.'' Johannes 15:26

30 ZATERDAG

''Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal
Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? 
Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.'' Jesaja 6:8

31 ZONDAG


