Vieren

BIJBELLEESPLAN DECEMBER: VIEREN

WEEK 1

01 DINSDAG
''Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, u
toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste!'' Psalm 9:2,3

02 WOENSDAG
“Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van
de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap
meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de
HEER, jubelen voor de God die mij redt” Habakuk 3:17,18

03 DONDERDAG
''Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk.'' Romeinen 12:2

04 VRIJDAG
''Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God
naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.''
Prediker 7:14

05 ZATERDAG
''Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.'' Psalm 118:24

WEEK 2

06 ZONDAG
Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit
aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de
vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.'' Nehemia 8:10

07 MAANDAG
''Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan
over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.'' Lucas 15:7

08 DINSDAG
''Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij
was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze
begonnen feest te vieren'' Lucas 15:23,24

09 WOENSDAG
''Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.''
Spreuken 10:28

10 DONDERDAG
''Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de
aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik
zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan
het lam komen de dank, de eer, de lof en de
macht toe, tot in eeuwigheid.’ De vier wezens
antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen
zich in aanbidding neer.'' Openbaring 5:13, 14

11 VRIJDAG
''Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind
samen in de tempel, braken het brood bij
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in
een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze
loofden God en stonden in de gunst bij het
hele volk. De Heer breidde hun aantal
dagelijks uit met mensen die gered wilden
worden.'' Handelingen 2:46,47

12 ZATERDAG
''Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te
uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer Zijn heerlijkheid geopenbaard wordt.'' 1 Petrus 4:13

WEEK 3

13 ZONDAG
''Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de
grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan
de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich
niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield
stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon
van God.'' Hebreeën 12:2

14 MAANDAG
HH quote vieren

15 DINSDAG
''Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond
Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij
mij komen en drinken!'' Johannes 7:37

16 WOENSDAG
''Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van
een list gevangen te nemen en hem te doden. ‘Maar niet
op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in
opstand.'' Mattheüs 26:4,5

17 DONDERDAG
''Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn
zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en
juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.''
Psalm 16:8,9

18 VRIJDAG
''Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn
weldaden.'' Psalm 103:2

19
ZATERDAG
''Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en
blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven
gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”
Lucas 15:32

WEEK 4

20 ZONDAG
''Vol vreugde vierden de in Jeruzalem bijeengekomen Israëlieten zeven dagen lang het feest
van het Ongedesemde brood. Dag aan dag loofden de Levieten en de priesters de HEER
door klankvolle instrumenten voor de HEER te bespelen.'' 2 Kronieken 30:21

21 MAANDAG
''Ze gingen op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil
bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van
diepe vreugde.'' Mattheüs 2:9,10

22 DINSDAG
''Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de
wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld
toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.'' Johannes 13:1

23 WOENSDAG
''De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het
hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder
geboren. Hij is de messias, de Heer.'' Lukas 2:10,11

24 DONDERDAG
''De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en
gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.'' Lukas 2:20

25 VRIJDAG
Kerstlied

26 ZATERDAG
''Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei:
‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze
draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus,
want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.'' Mattheüs 1:20,21

27 ZONDAG
HH quote vieren

28 MAANDAG
''Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.''
Mattheüs 25:6

29 DINSDAG
''Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de
belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief
te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals
sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn
komst ziet naderen.'' Hebreeën 10:23-25

30 WOENSDAG
''Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en
hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.'' 1 Johannes 2:18

31DONDERDAG
''Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de
Almachtige.'' Openbaring 1:8
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