
Een bemoediging voor elke dag. Dat is de titel van deze 
Scheurkalender die tot stand is gekomen met behulp van  
veel sponsoren. Ik wil die hier uitdrukkelijk noemen:  
Stichting Blinden Belangen, Sint Lucia, Katholieke Belangen 
Blinden en Slechtzienden, Diaconie Hervormde Gemeente 
Hendrik-Ido Ambacht en niet in de laatste plaats de Bijbel 
Vereniging. Die heeft samen met deze sponsoren mogelijk 
gemaakt wat in het hart leefde van de geestelijk verzorgers die 
op de achterzijde worden vernoemd: om ouderen die aan hun 
stoel of bed gebonden zijn het geschenk van een nieuwe dag  
en de troost met de hoop van de Bijbelse boodschap te geven. 
Dat geeft in een leven met veel beperkingen betekenis aan  
hun bestaan en gelovige vrijheid in een fysieke afhankelijkheid. 

Daar gaat het om in deze scheurkalender. Zo komen er  
structuur en ritme in een leven waarin elke dag op de  
volgende dag lijkt. Zo verschijnen er elke maand nieuwe 
kleuren aan de horizon van deze kalender, zo kan er bij de 
opening van weer een maand volop gezongen worden en zo 
is er de steun van plaatjes bij een lied aan het begin van de 
maand. Kijk daarbij goed naar de achterzijde van elke  eerste 
en tweede dag van de maand. En wees verrast en geraakt  
door de afbeeldingen, op de voorzijde van deze kalender  
en op iedere tweede dag van de maand. Die afbeeldingen  
komen uit Een trap naar de hemel, een handreiking om  
met ouderen in gesprek te gaan over christelijke feestdagen  
en levensmomenten. De afbeeldingen zijn geschilderd door 
Marion Besemer, Grethe Bakker en Anja Bruijkers-Koel.

Leo Fijen

VOORWOORD



Jeremia 29: 11

Ik ken de plannen die Ik met u heb: 

ze hebben uw heil op het oog, 

niet uw onheil en bereiden u 

een hoopvolle toekomst. 

HOOP

Nieuwjaarsdag
zondag 
1 januari



HOOP

januari



Jesaja 40: 31 

Maar zij, die bouwen op Jahwe,  

vernieuwen hun kracht en slaan  

hun vleugels als adelaars uit;  

zij lopen en worden niet moe,  

zij rennen en raken niet uitgeput. 

HOOP

maandag 
2 januari



Thema Hoop: Eén naam is onze hope  
Gezang 112 vers 1  Herv. Bundel 1938

Eén naam is onze hope,

één grond heeft Christus’ Kerk,

zij rust in énen dope,

en is zijn scheppingswerk.

Om haar als bruid te werven,

kwam Hij ten hemel af,

Hij was ’t, die door zijn sterven

aan haar het leven gaf.

HOOP

januari



Jesaja 40: 31 

De geest van Jahwe, 

mijn Heer, rust op mij, 

want Jahwe heeft mij gezonden 

om de armen 

het blijde nieuws te brengen. 

HOOP

dinsdag 
3 januari



AK



Micha 7: 7

Ik daarentegen blijf wakend uitzien  

naar Jahwe, blijf hopen op  

de God die mij zal redden:  

mijn God zal mij verhoren.

HOOP

woensdag 
4 januari



AK



Spreuken 20: 22

Zegt toch niet:  

“Ik zal het kwaad vergelden”. 

Vertrouw op Jahwe  

en Hij zal u bevrijden.

HOOP

donderdag 
5 januari



AK



Spreuken 12: 25

Verdriet in het hart  

van een mens 

maakt neerslachtig,

maar een goed woord 

geeft blijdschap.

HOOP

vrijdag 
6 januari



AK



Spreuken 24: 14

Iets dergelijks zijn kennis 

en wijsheid voor uw ziel: 

als ge ze vindt, is er toekomst 

voor u en wordt uw hoop 

niet afgesneden.

HOOP

zaterdag 
7 januari



AK



Psalm 121: 2 en 3

De hulp komt van mijn Heer, 

die gemaakt heeft hemel en aarde. 

Hij laat niet wankelen uw voet, 

niet sluimeren zal uw behoeder.

HOOP

zondag 
8  januari



AK



Psalm 119: 114

Mijn schutse zijt Gij,  

mijn schild;                                                                 

op grond van uw woord  

mag ik hopen.

HOOP

maandag 
9 januari



AK



Psalm 119: 105

 

Een lamp voor mijn voet

is uw woord,                                                      

een schijnend licht 

op mijn pad.

HOOP

dinsdag 
10 januari



AK



2 Corinthiers 1: 10b NBG51

Op Jezus hebben wij 

onze hoop gevestigd, 

dat Hij ons ook 

verder verlossen zal.

HOOP

woensdag 
11 januari



AK



Psalm 31: 25 

Weest sterk, onverslagen van hart:                                             

gij allen die hoopvol de Heer wacht.

HOOP

donderdag 
12 januari



AK



Psalm 33: 22

Uw genade, Heer, 

zij over ons, 

gelijk wij U hoopvol 

verbeiden.

HOOP

vrijdag 
13 januari



AK



Psalm 130: 5

Ik wacht de Heer,  

ik wacht Hem,  

ik hoop op zijn belofte.

HOOP

zaterdag 
14 januari



AK



Romeinen 15: 13 

Moge de God van de hoop 

u vervullen met alle vreugde 

en vrede in het geloven, 

zodat gij overvloeit van hoop, 

door de kracht van de heilige Geest.

HOOP

zondag 
15 januari



AK



Matteüs 11: 28

Komt allen tot Mij 

die uitgeput zijt 

en onder lasten gebukt,

en ik zal u rust en 

verlichting schenken.

HOOP

maandag 
16 januari



AK



Hebreeën 10:23

Laten wij onwrikbaar vasthouden 

aan de belijdenis van onze hoop, 

want Hij die de belofte deed, 

is betrouwbaar.

HOOP

dinsdag 
17 januari



AK



1 Petrus 1: 13b  NBG1951

En vestigt uw hoop 

volkomen op de genade, 

die u gebracht wordt 

door de openbaring 

van Jezus Christus.

HOOP

woensdag 
18 januari



AK



1 Korinte 13,7-8a

Alles verdraagt zij, 

alles gelooft zij, 

alles hoopt zij, 

alles duldt zij. 

De liefde vergaat nimmer.

HOOP

donderdag 
19 januari



AK



Efeze 1: 18a

Moge Hij uw innerlijk oog  

verlichten om te zien,

groot de hoop is 

waartoe Hij u roept.

HOOP

vrijdag 
20 januari



AK



Romeinen 5: 5

En de hoop wordt niet teleurgesteld, 

want Gods liefde is in ons hart

 uitgestort door de heilige Geest 

die ons werd geschonken.

HOOP

zaterdag 
21 januari



AK



Romeinen 8: 25

Daar onze hoop gericht is 

op het onzichtbare, 

moet onze verwachting gepaard 

gaan met standvastigheid.

HOOP

zondag 
22 januari



AK



Romeinen 5: 3-4

Meer nog, wij zijn zelfs trots 

op onze beproevingen, 

in het besef dat verdrukking 

leidt tot volharding, 

volharding tot beproefde deugd 

en deze weer tot hoop.

HOOP

maandag 
23 januari



AK



Efeze 4: 4

Eén lichaam en één Geest, 

zoals gij ook geroepen zijt 

tot een en dezelfde hoop 

waarvoor Gods roeping borg staat.

HOOP

dinsdag 
24 januari



AK



1 Petrus 3: 15

Weest altijd bereid tot 

verantwoording aan alwie 

u rekenschap vraagt 

van de hoop die in u leeft. 

HOOP

woensdag 
25 januari



AK



1 Petrus 1: 3

Gezegend is God, de Vader 

van onze Heer Jezus Christus, 

die ons in zijn grote barmhartigheid 

deed herboren tot leven 

van hoop door de opstanding 

van Jezus Christus uit de dood. 

HOOP

donderdag 
26 januari



AK



Hebreeën 6: 19

De hoop is het veilige 

en vaste anker van onze ziel.

HOOP

vrijdag 
27 januari



AK



Colossenzen 1: 27 NBG1951

Hun heeft God willen bekendmaken, 

hoe rijk de heerlijkheid van 

dit geheimenis is onder de heidenen: 

Christus onder u 

de hoop der heerlijkheid. 

HOOP

zaterdag 
28 januari



AK



Psalm 19: 7

Van de hemelrand af is 

zijn opgang, en zijn omloop 

keert tot de raden. 

Niets is voor zijn lichtgloed verborgen.

HOOP

zondag 
29 januari



AK



Psalm 139: 5

Achter mij zijt Gij, 

voor mij, rondom mij:                                                     

Gij hebt uw hand op mij gelegd.

HOOP

maandag 
30 januari



AK



Psalm 39: 8 NBG1951

En nu, wat verwacht ik, Here? 

Mijn hoop is op U.

HOOP

dinsdag 
31 januari



AK


