
Bijbelteksten 2019-2020 BB 

 

Datum  Thema  Vindplaats Tekst 

02-09  Kolossenzen 3:1 en 

2 (vers 3 optioneel) 

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, 

zo zoekt de dingen die boven zijn, waar 

Christus is, zittende aan de rechterhand 

Gods.  

Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die 

op de aarde zijn. 

Want gij zijt gestorven, en uw leven is met 

Christus verborgen in God.  

16-09  Spreuken 3:5 en 6 

(vers 7 optioneel) 

Vertrouwt op den HEERE met uw ganse 

hart, en steun op uw verstand niet. 

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw 

paden recht maken.  

Zijt niet wijs in uw ogen, vrees den 

HEERE en wijk van het kwade.  

30-09  Jakobus 4:7 en 8 Zo onderwerpt u dan Gode, wederstaat 

den duivel, en hij zal van u vlieden. 

Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. 

Reinigt de handen, gij zondaars, en 

zuivert de harten, gij dubbelhartigen.  

14-10  1 Johannes 5:14 en 

15 

En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem 

hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn 

wil, Hij ons verhoort. 

En indien wij weten dat Hij ons verhoort, 

wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de 

beden verkrijgen die wij van Hem gebeden 

hebben.  

28-10 Dankdag Psalm 116:12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al 

Zijn weldaden, aan mij bewezen? 

11-11  Deuteronomium 6:5 Zo zult gij den HEERE uw God liefhebben, 

met uw ganse hart en met uw ganse ziel 

en met al uw vermogen. 

25-11 Kerst Maleachi 3:1 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn 

aangezicht den weg bereiden zal, en 

snellijk zal tot Zijn tempel komen, die 

Heere Dien gijlieden zoekt, te weten de 

Engel des verbonds, aan Denwelken gij 

lust hebt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE 

der heirscharen.  

09-12 Kerst Micha 5:1 En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om 

te wezen onder de duizenden van Juda? 

Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser 

zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn 

vanouds, van de dagen der eeuwigheid.  

06-01  Genesis 17:7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen 

Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in 



hun geslachten, tot een eeuwig verbond, 

om u te zijn tot een God en uw zaad na u.  

20-01  Klaagliederen 3: 22 

en 23 

Het zijn de goedertierenheden des 

HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn 

barmhartigheden geen einde hebben. 

Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is 

groot.  

03-02  Romeinen 1:17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in 

hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof, 

gelijk geschreven is: Maar de 

rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

17-02  Openbaringen 4:11 Gij, Heere zijt waardig te ontvangen de 

heerlijkheid en de eer en de kracht, want 

Gij hebt alle dingen geschapen en door 

Uw wil zijn zij en zijn zij geschapen.  

02-03 Biddag Romeinen 8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze 

zwakheden mede te hulp; want wij weten 

niet wat wij bidden zullen gelijk het 

behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons 

met onuitsprekelijke zuchtingen.  

16-03  Markus 13: 31-33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, 

maar Mijn woorden zullen geenszins 

voorbijgaan. 

Maar van dien dag en die ure weet 

niemand, noch de engelen die in den 

hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader. 

Ziet toe, waakt en bidt, want gij weet niet 

wanneer de tijd is.  

30-03 Pasen 1 Petrus 3:18 Want Christus heeft ook ééns voor de 

zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de 

onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God 

zou brengen; Die wel is gedood in het 

vlees, maar levend gemaakt door den 

Geest.  

14-04 Pasen 1 Korinthe 15: 20-22 Maar nu Christus is opgewekt uit de 

doden, en is de Eersteling geworden 

dergenen die ontslapen zijn. 

Want dewijl de dood door een mens is, zo 

is ook de opstanding der doden door een 

Mens. 

Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo 

zullen zij ook in Christus allen levend 

gemaakt worden. 

06-05  Spreuken 22:6 Leer den jongen de eerste beginselen 

naar den eis zijns wegs, als hij ook oud zal 

geworden zijn, zal hij daarvan niet 

afwijken.  

18-05 Hemelvaart Johannes 14:2 In het huis Mijns Vaders zijn vele 

woningen, anderszins zo zou Ik het u 



gezegd hebben, Ik ga heen om u plaats te 

bereiden. 

02-06 Pinksteren Johannes 14:16 En Ik zal den Vader bidden en Hij zal u 

een andere Trooster geven, opdat Hij bij u 

blijve in der eeuwigheid. 

15-06  Hosea 14:10 Wie is wijs? Die versta deze dingen. Wie 

is verstandig? Die bekenne ze. Want des 

HEEREN wegen zijn recht, en de 

rechtvaardigen zullen daarin wandelen, 

maar de overtreders zullen daarin vallen. 

29-06  Psalm 86:11 Leer mij HEERE Uw weg, ik zal in Uw 

waarheid wandelen, verenig mijn hart tot 

de vreze Uws Naams. 

13-07  2 Thessalonicenzen 

3:16 

De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede 

allen tijd in allerlei wijze. De Heere zij met 

u allen. 

 


