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Dag Bijbelgedeelte Dagtekst 

 

Eerste week van Advent 
 

zondag 1 

december 

Psalm 25 Allen die U verwachten, worden niet 

beschaamd. 

maandag 2 

december 

Jesaja 8:23-9:6 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een 

groot licht. 

dinsdag 3 

december 

Jesaja 11:1-10 De aarde zal vol zijn van de kennis des 

Heren. 

woensdag 4 

december 

Jesaja 26:1-9 Naar uw naam en uw gedachtenis ging ons 

zielsverlangen uit. 

donderdag 5 

december 

Jesaja 40:1-11 Zie, hier is uw God! Zie, de Here Here zal 

komen met kracht. 

vrijdag 6 

december 

Jesaja 45:9-25 Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle 

einden der aarde, want Ik ben God en 
niemand meer. 

zaterdag 7 
december 

Jesaja 51:1-16 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij 
arm des Heren! 

 

Tweede week van Advent 
 

zondag 8 

december 

Psalm 80 Here, God der heerscharen, herstel ons, doe 

uw aanschijn lichten, opdat wij verlost 
worden. 

maandag 9 
december 

Psalm 50 Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik 
zal u redden en gij zult Mij eren. 

dinsdag 10 
december 

Psalm 85 Herstel ons, o God van ons heil, doe teniet 
uw afkeer van ons! 

woensdag 11 
december 

Psalm 145 De Here vervult de wens van wie Hem 
vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost 
hen. 

donderdag 
12 december 

Romeinen  
13:8-14 

De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. 
Laten wij dan de werken der duisternis 

afleggen en aandoen de wapenen des lichts. 

vrijdag 13 

december 

Filippenzen 

3:17-4:9 

Want wij zijn burgers van een rijk in de 

hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus 
Christus als verlosser verwachten. 

zaterdag 14 
december 

Titus 2:1-15 Wij verwachten de zalige hoop en de 
verschijning van de heerlijkheid van onze 

grote God en Heiland, Jezus Christus. 



Dag Bijbelgedeelte Dagtekst 

 

Derde week van Advent 
 

zondag 15 
december 

Lukas  
1:1-25 

Blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en 
velen zullen zich over zijn geboorte 
verblijden. 

maandag 16 
december 

Lukas  
1:26-45 

Hij zal als koning over het huis van Jakob 
heersen tot in eeuwigheid en zijn 

koningschap zal geen einde nemen. 

dinsdag 17 

december 

Lukas  

1:46-55 

En heilig is zijn Naam, en zijn barmhartigheid 

van geslacht tot geslacht voor wie Hem 
vrezen. 

woensdag 18 
december 

Johannes  
1:1-18 

In het Woord was het leven en het leven was 
het licht der mensen. 

donderdag 
19 december 

Johannes  
1:19-34 

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld 
wegneemt. 

vrijdag 20 
december 

Johannes  
6:32-40 

Ik ben het brood des levens; wie tot Mij 
komt, zal nimmermeer hongeren. 

zaterdag 21 
december 

Johannes  
8:12-20 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal 
nimmer in de duisternis wandelen, maar hij 
zal het licht des levens hebben. 

 
Vierde week van Advent en Kerst 

 
zondag 22 
december 

Johannes  
10:1-18 

Ik ben de goede herder. De goede herder zet 
zijn leven in voor zijn schapen. 

maandag 23 

december 

Johannes  

12:37-50 

Ik ben als een licht in de wereld gekomen, 

opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de 
duisternis blijve. 

dinsdag 24 
december 

Lukas 1:57-80 Geloofd zij de Here, de God van Israël, want 
Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het 

verlossing gebracht. 

woensdag 25 

december 

Lukas 2:1-20 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde 

bij de mensen des welbehagens. 

donderdag 

26 december 

Lukas 2:22-39 Mijn ogen hebben uw heil gezien. 
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