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God zei: ‘Er moet licht komen.’
en er was licht. 

God zag dat het licht goed was,
en hij scheidde het licht

van de duisternis.

Genesis 1:3-4



Lied van de dag

De dag door uwe
gunst ontvangen,
is weer voorbij,

de nacht genaakt;
en dankbaar klinken

onze zangen
tot U, die ’t licht 
en ’t duister maakt.

De dag, door uwe gunst ontvangen, 
Liedboek (2013), lied 248 vers 1



Psalm 150:1-2 

Loof God 
in zijn heilige woning,

loof hem 
in zijn machtig gewelf,

loof hem 
om zijn krachtige daden.

donderdag
2 januari



Lied van de dag

Looft God, 
looft Zijn naam alom; 

Looft Hem in Zijn Heiligdom;
Looft des Heeren grote macht,

in den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn 

mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk,

voor Zijn troon 
en hier beneden.

Psalm 150, berijming 1773, vers 1



Matteüs 6:25a

Maak je geen zorgen over 
jezelf en over wat je zult 

eten of drinken,
noch over je lichaam en over

wat je zult aantrekken. 

vrijdag
3 januari



Lied van de dag

Zolang er mensen
zijn op aarde,

zolang de aarde
vruchten geeft,
zolang zijt Gij
ons aller Vader,
wij danken U

voor al wat leeft.
Zolang er mensen zijn op aarde, 

Liedboek (2013), 981 vers 1



Exodus 3:14

Toen antwoordde God hem: 
‘Ik ben die er zijn zal. Zeg

daarom tegen de Israëlieten:
“IK ZAL ER ZIJN heeft mij

naar u toe gestuurd.”’

zaterdag
4 januari



Lied van de dag 

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste
aller sterksten!

Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.
Grote God, wij loven U, 

Liedboek (2013), 413 vers 1



Psalm 84:2-3

Hoe lieflijk is uw woning,
Heer van de Hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de Heer.

Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

zondag
5 januari



Gebed van de dag

Lieve God,
Ga met ons mee 

Geef ons licht in onze ogen
Wees een lamp voor onze voeten
Wees een hand op onze hoofden
Sla een arm om onze schouders

U bent een baken bij ontij
en verte die wenkt

Geef ons hoop in onze harten
Wees zo met ons vandaag

en alle dagen van ons leven.
Amen



Matteüs 2:11a

Ze gingen het huis binnen en
vonden het  kind  met  Maria,

zijn moeder.
Ze wierpen zich neer

om het eer te bewijzen. 

maandag
6 januari

DRIEKONINGEN



Lied van de dag

Heilige drie koningen,
uit zo verre land.

Zij zochten onze Here,
met offerand.

Z’offerden ootmoediglijk
myrrh’ wierook ende goud.

’t Ere van dat kindje,
dat alle ding behoudt.

Kyrie eleis.

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 
Liedboek (2013), 476 vers 3



Psalm 25:9

Op die dag zal men zeggen:
‘Hij is onze God! 

Hij was onze hoop:
Hij zou ons redden.

Hij is de heer, 
hij was onze hoop.
Juich en wees blij:

Hij heeft ons gered!’

dinsdag
7 januari



Lied van de dag

Ik zie een poort
wijd open staan,

waardoor het licht
komt stromen,

Van ’t kruis,
waar ’k vrijlijk heen mag gaan

om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!

Die poort staat open
ook voor mij!

Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

Ik zie een poort wijd open staan, 
Joh. de Heer, 140 vers 1



Een vers voor elke dag
Scheurkalender 2020 – Grootletteruitgave

ISBN 9789089122049
NUR 707

Bijbelteksten: Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 
Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Liedteksten:
Zangbundel Joh. de Heer, ten dienste van huisgezin en samenkomsten, 

2004 Joh. de Heer & Zn, Hilversum.
Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, 

2013 BV Liedboek, Zoetermeer.
Opwekkingsliederen, nummers 1-831, 

2019 Stichting Opwekkingsliteratuur, Putten.

Aan deze uitgave werkten mee:
Anja Bruijkers • Eline van der Giessen • Erik Groeneveld

Frans van Houwelingen • Renske Huisman • Mirjam Vos • Joke van Voorst

Omslagillustratie: Hadewey Buitenwerf
Ontwerp omslag:  Villa Grafica, Diemen

Ontwerp lay-out en zetwerk: Gewoon Geertje, Genemuiden

© 2019 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever.
Voor informatie over het citeren of overnemen van teksten uit

de Nieuwe Bijbelvertaling, zie bijbelgenootschap.nl/voorwaarden.


