
woensdag 
1 januari
NIEUWJAARSDAG

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


