
September 2022  •  Genesis 28:15 
En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar 
u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dit land, 
want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik 

tot u gesproken heb.

Oktober 2022  •  Johannes 6:35
En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; 

wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie 
in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

November 2022  •  Klaagliederen 3:22 en 23
Het is goedertierenheid van de HEERE dat wij niet 

omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet 
opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen;  

groot is Uw trouw!

December 2022  •  Micha 5:1
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de 

duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een 
heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van 

oudsher, van eeuwige dagen af.
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Januari 2023  •  Johannes 7:38
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van 

Levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Februari 2023  •  Psalm 62:8
In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots,  

mijn toevlucht is in God.

Maart 2023  •  1 Timotheus 2:1
Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, 
gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan  

worden voor alle mensen.

April 2023  •  2 Korinthe 12:9a
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u 
genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 

Mei 2023  •  Handelingen 2:38
Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; 
en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Juni 2023  •  Psalm 77 vers 12 en 13
Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal 

denken aan Uw wonderen van oudsher. Ik zal al Uw 
werken overdenken en over Uw daden spreken.

Juli 2023  •  Johannes 16:33
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede 

zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, 
maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.


