
Bijbelteksten 2019-2020 OB 

 

Datum  Thema  Vindplaats Tekst 

02-09  Kolossenzen 3:20 Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in 

alles, want dat is den Heere welbehaaglijk. 

16-09  Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: ‘Ik ben de Weg, en 

de Waarheid, en het Leven. Niemand 

komt tot den Vader dan door Mij. 

30-09  Psalm 121:7 (vers 8 

optioneel) 

De HEERE zal u bewaren van alle kwaad, 

uw ziel zal Hij bewaren. 

De HEERE zal uw uitgang en uw ingang 

bewaren, van nu aan tot in der 

eeuwigheid. 

14-10  1 Johannes 5: 12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven, 

die den Zone Gods niet heeft, die heeft 

het leven niet.  

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

Zijn weldaden, aan mij bewezen? 

11-11  Amos 5:4  Want zo zegt de HEERE tot het huis 

Israëls: ‘Zoekt Mij en leeft. 

25-11 Kerst Mattheus 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een 

Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten 

Immanuël, hetwelk is, overgezet zijnde, 

God met ons.  

09-12 Kerst Lukas 1:35b Dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, 

zal Gods Zoon genaamd worden. 

06-01  Jona 4:2 Want ik wist, dat Gij een genadig en 

barmhartig God zijt, lankmoedig en groot 

van goedertierenheid. 

20-01  Genesis 9:13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken, 

die zal zijn tot een teken des verbonds 

tussen Mij en tussen de aarde. 

03-02  Romeinen 1:17b Maar de rechtvaardige zal uit het geloof 

leven. 

17-02  Exodus 14:14 De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij 

zult stil zijn.  

02-03 Biddag Romeinen 8:26 b Want wij weten niet wat wij bidden zullen 

gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt 

voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. 

16-03  Markus 13:37 En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: 

Waakt.  

30-03 Pasen Lukas 24:46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, 

en alzo moest de Christus lijden en van de 

doden opstaan ten derden dage. 

14-04 Pasen Lukas 24:7 Zeggende: De Zoon des mensen moet 

overgeleverd worden in de handen der 

zondige mensen, en gekruisigd worden, 

en ten derden dage weder opstaan 



06-05  Spreuken 8: 17 Ik heb lief die Mij liefhebben, en die Mij 

vroeg zoeken, zullen Mij vinden. 

18-05 Hemelvaart Johannes 16:28  Ik ben van de Vader uitgegaan, en ben in 

de wereld gekomen, wederom verlaat Ik 

de wereld en ga heen tot den Vader. 

02-06 Pinksteren Galaten 5:5 Want wij verwachten door den Geest uit 

het geloof de hoop der rechtvaardigheid. 

15-06  Jakobus 4:10 Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u 

verhogen.  

29-06  Job 1:21b De HEERE heeft gegeven en de HEERE 

heeft genomen, de Naam des HEEREN zij 

geloofd 

13-07  Filippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die 

mij kracht geeft.  

 


