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WEEK 1

Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke
en volmaakte wil van God is.

02 ZONDAG

Kolossenzen 2:6-8 6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in
Hem, 7 geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen
bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept
door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens
de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

03 MAANDAG

Mattheus 4:4 10 Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent?
De wegen van de HEERE zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen,
maar de overtreders zullen erop struikelen.

04 DINSDAG

Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
05 WOENSDAG

1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God
zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

01 ZATERDAG

Mattheus 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker
niet voorbijgaan.

06 DONDERDAG

Jozua 1: 8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en
nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin
geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig
handelen.

07 VRIJDAG



Marcus 4: 6-8 Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten
het en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen
en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige
leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het
honderdvoudige.’ 

09 ZONDAG

WEEK 2

1 Korinthe 2:12-15 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die
van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.
13Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar
zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14Een mens
die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is
het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden
beoordeeld. 15Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt
hij door niemand beoordeeld.

10 MAANDAG

Jeremia 17:7 en 9 Gezegend wie op de HEER
vertrouwt,wiens toeverlaat de HEER is. Niets is zo
onbetrouwbaar als het hart,onverbeterlijk is het, wie
zal het kennen? 

11 DINSDAG

Johannes 16:13 De Geest van de waarheid zal
jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de
volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf
spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie
bekendmaken wat komen gaat.

12 WOENSDAG

Johannes 1:1-5 1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder
dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4 In het Woord was het leven en het leven
was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het
niet begrepen.

08 ZATERDAG

Handelingen 17:11 De Joden in Berea waren
welwillender dan die in Tessalonica, want ze
luisterden vol belangstelling naar de verkondiging
van het evangelie en bestudeerden dagelijks de
Schriften om te zien of het inderdaad waar was
wat er werd gezegd.

13 DONDERDAG



WEEK 3

I Tessalonicenzen 5: 21-23 Onderzoek alles, behoud het
goede 22en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich
ook voordoet. 23Moge de God van de vrede zelf uw
leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw
geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst
van onze Heer Jezus Christus.

1 Petrus 1:3-4 Zijn goddelijke macht heeft ons alles
geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de
kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn
majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons
kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen
aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van
de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de
goddelijke natuur.

15 ZATERDAG

2 Timoteüs 2:15-17 Span je in om voor God te staan als
iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je
werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de
waarheid. 16Luister niet naar zinloos en leeg gezwets,
want het voert steeds verder van God weg. Wat
dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel.

16 ZONDAG

Hebreeën 4:12 Want levend en krachtig is het woord van
God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het
dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg
elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en
gedachten van het hart te ontleden.

18 DINSDAG

17 MAANDAG

14 VRIJDAG

2 Timoteüs 4:16-17 Elke schrifttekst is door God
geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te
geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om
op te voeden tot een deugdzaam leven, 17zodat een
dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk
goed doel volledig is toegerust.



Efeze 4:14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met
elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat
zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen

22 ZATERDAG

24 MAANDAG
Handelingen 20:32 Nu vertrouw ik u
toe aan God en aan het evangelie
van zijn genade, dat onze
gemeenschap kan opbouwen en dat
het beloofde erfdeel zal schenken
aan allen die hem toebehoren.

Spreuken 2:3-6 als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid,
ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je
ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven. Want het is de
HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. 

19 WOENSDAG

WEEK 4

1 Koningen 3:9 Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en
onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen
spreken over dit immense volk van u?

20 DONDERDAG

Jakobus 1:5 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft,
zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

21 VRIJDAG

23 ZONDAG
Jakobus 1:22 Vergis u niet: alleen
horen is niet genoeg, u moet wat u
gehoord hebt ook doen.

25 DINSDAG
Filippenzen 1:9-10 En dit bid ik dat uw
liefde nog steeds overvloediger wordt
in kennis en alle fijngevoeligheid,
opdat u kunt onderscheiden wat
wezenlijk is, opdat u oprecht bent en
zonder aanstoot te geven tot de dag
van Christus



Joahannes 6:63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De
woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

26 WOENSDAG
HEBREEËN 5: 13Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de
gerechtigheid, want hij is een kind. 14Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor
hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden
tussen goed en kwaad.

Kolossenzen 3:16-17 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;
onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.
Zing voor de Heere met dank in uw hart. 17En alles wat u doet met woorden of met daden,
doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Hosea 14:9-10 Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent?
De wegen van de HEERE zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen,
maar de overtreders zullen erop struikelen.

30 ZONDAG

29 ZATERDAG

28 VRIJDAG

Psalm 119: 133 Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over
mij heersen.

27 DONDERDAG

Spreuken 3:1-6 1Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht
nemen, 2 want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou
vermeerderen. 3Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals,
schrijf ze op de tafel van je hart, 4vind gunst en goed verstand in de ogen van God en
mens. 5Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. 6 Ken Hem
in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

31 MAANDAG
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“Onderscheidingsvermogen is niet het verschil
tussen goed en kwaad kennen. 
Het is het verschil kennen tussen 

goed en bijna goed. "

 CHARLES SPURGEON


