
V I R J O U  E N  J O U  M E N S E

Ek sal die troue liefde van die 
Here verkondig, die roemryke 

dade van die Here, alles wat Hy 
vir ons gedoen het, sy groot 

goedheid vir Israel, alles wat Hy 
gedoen het in sy genade, in sy 

groot liefde. – Jesaja 63:7

Januarie 

Die Gees van die Here is op 
My omdat Hy My gesalf het 

om die evangelie aan armes te 
verkondig. Hy het My gestuur 
om vrylating vir gevangenes 

uit te roep en herstel van gesig 
vir blindes, om onderdruktes 
in vryheid uit te stuur, om die 

genadejaar van die Here aan te 
kondig. – Lukas 4:18-19

Februarie 

“Maar julle,” het Hy gevra, 
“wie, sê julle, is Ek?” Simon 

Petrus het geantwoord: “U is 
die Christus, die Seun van die 
lewende God.” – Matteus 16:15-16

Maart

Toe het Petrus aan die woord 
gekom en gesê: “Waarlik, ek 
begryp nou eers dat God nie 
onderskeid maak nie, maar in 

enige volk die mense aanneem 
wat Hom vereer en doen wat 

reg is. – Handelinge 10:34-35

April
Loof die Here, want Hy is goed, 
aan sy liefde is daar geen einde 

nie! – Psalm 118:1

Mei

Só sal dit in die laaste dae 
wees, sê God: Ek sal my Gees 

uitstort op alle mense: julle 
seuns en julle dogters sal as 

profete optree; julle jongmense 
sal gesigte sien; julle oumense 

sal drome droom. 
– Handelinge 2:17

Junie

Jesus kom toe nader en 
sê vir hulle: “Aan My is alle 
mag gegee in die hemel en 

op die aarde. 
Gaan dan na al die nasies 

toe en maak die mense my 
dissipels: doop hulle in die 
Naam van die Vader en die 

Seun en die Heilige Gees, en 
leer hulle om alles te onderhou 

wat Ek julle beveel het. En 
onthou: Ek is by julle al die 

dae tot die voleinding van die 
wêreld.” – Matteus 28:18-20

Julie 

Ek roep U aan, want U sal my 
antwoord, my God! Luister tog 

na my en hoor wat ek sê. 
– Psalm 17:6

Augustus
Verbly julle in die hoop; staan 
vas in verdrukking; volhard in 

gebed. – Romeine 12:12

September

Al wat ek wens, is om Christus 
te ken, die krag van sy 

opstanding te ondervind en 
deel te hê aan sy lyding deur 
aan Hom gelyk te word in sy 
dood, in die verwagting dat 
ek self deel sal hê aan die 
opstanding uit die dood. 

– Filippense 3:10-11

Oktober

Ons dank God dan ook 
gedurig daarvoor dat julle 
die boodskap van God wat 
julle van ons gehoor het, 

ontvang en aangeneem het 
in die oortuiging dat dit nie 

mensewoorde is nie, maar die 
woord van God. En dit is ook 

inderdaad die woord van God, 
soos die uitwerking daarvan op 

julle wat glo, bewys. 
– 1 Tessalonisense 2:13

November 
Kom, volk van Jakob, laat ons 

lewe in die lig wat van die Here 
af kom. – Jesaja 2:5 

Desember
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