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ZA. 1 JUNI (2 Korintiërs 5:18-21)
Paulus schreef: God heeft ons door 
Christus met zich verzoend en ons de 
verkondiging daarover toevertrouwd.

ZON. 2 JUNI (Lucas 24:46-53)
Nadat Jezus werd opgenomen in de 
hemel, keerden zijn leerlingen in grote 
vreugde terug naar Jeruzalem, waar 
ze voortdurend in de tempel waren en 
God loofden.

MA. 3 JUNI (Hebreeën 11:8-16)
De perlgrims van het geloof zeiden 
van zichzelf dat zij op aarde leefden als 
vreemdelingen en gasten. Door zo te 
spreken lieten ze blijken op doorreis te 
zijn naar een vaderland: het hemelse.

DI. 4 JUNI (1 Tessalonicenzen 3:6-13) 
Paulus schreef aan de gelovigen van 
Thessaloniki: In al onze nood en ellende 
voelen we ons gesterkt door uw geloof.

WO. 5 JUNI (Spreuken 8:12-31)
De Wijsheid van God zegt: De Heer 
heeft mij vóór al het andere verworven, 
toen hij zijn scheppingswerk begon, 
schiep hij eerst mij. Ik was zijn lieveling, 
een bron van vreugde, elke dag  
opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn 
aanwezigheid, vond vreugde in zijn 
hele aarde en was blij met alle mensen.

DO. 6 JUNI (Efeziërs 5:8-14)
Onderzoek wat de wil van de Heer is. 
Neem geen deel aan de vruchteloze 
praktijken van de duisternis maar  
ontmasker die juist.

VR. 7 JUNI (Psalm 119:81-88)
Mijn ziel smacht naar u, in uw woord 
heb ik mijn hoop gesteld.

ZA. 8 JUNI (Efeziërs 3:2-6)
Paulus schreef: Door de Geest is dit 
mysterie geopenbaard: allen delen door 
Christus in de erfenis, maken deel uit van 
hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan 
de belofte, op grond van het evangelie.

ZON. 9 JUNI (Johannes 14:19-23)
PINKSTEREN
Jezus zegt: Wanneer iemand mij  
liefheeft zal hij zich houden aan wat ik 
zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en 
mijn Vader en ik zullen bij hem komen 
en bij hem wonen.

MA. 10 JUNI (Handelingen 2:1-21)
Op de dag van het Pinksterfeest waren 
alle leerlingen bij elkaar. Er verschenen 
aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, en allen werden 
vervuld van de heilige Geest en begonnen 

te spreken in vreemde talen, zoals hun 
door de Geest werd ingegeven.

DI. 11 JUNI (Lucas 3:15-22)
De heilige Geest daalde in de gedaante 
van een duif op Jezus neer, en er klonk 
een stem uit de hemel: Jij bent mijn 
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.

WO. 12 JUNI (Romeinen 8:5-11)
Paulus schreef: Wat de Geest wil 
brengt leven en vrede.

DO. 13 JUNI (Johannes 4:4-26)
Jezus zegt: God is Geest, dus wie hem 
aanbidt, moet dat doen in Geest en in 
waarheid.

VR. 14 JUNI (Matteüs 6:1-6,16-18)
Jezus zegt: Als jullie vasten, was dan je 
gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat 
niemand ziet dat je aan het vasten bent, 
alleen je Vader, die in het verborgene is.

ZA. 15 JUNI (Matteüs 19:16-22)
Jezus zei tot een rijke jongeman: Als je 
volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles wat 
je bezit en geef de opbrengst aan de 
armen; dan zul je een schat in de hemel 
bezitten. Kom daarna terug en volg mij.

ZON. 16 JUNI (Johannes 16:12-15)
Jezus zegt: 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.

MA. 17 JUNI (Psalm 4)
Antwoord mij als ik roep, God die mij 
recht doet. U geeft mij ruimte als ik 
belaagd word.

DI. 18 JUNI (Matteüs 5:1-12)
Jezus zegt: Gelukkig wie nederig van 
hart zijn, want voor hen is het koninkrijk 
van de hemel. Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden.

WO. 19 JUNI (Johannes 1:1-18)
Het Woord was in de wereld, de wereld 
is door hem ontstaan en toch kende de 
wereld hem niet. Wie hem wel ontvingen, 
heeft hij het voorrecht gegeven om  
kinderen van God te worden.

DO. 20 JUNI (1 Korintiërs 12:12-30)
Paulus schreef: U bent het lichaam  
van Christus en ieder van u maakt daar 
deel van uit.

VR. 21 JUNI (Hebreeën 10:32-39)
Herinner u de dagen van weleer, toen u, 
door het licht beschenen, in een moei-
zame worsteling met het lijden hebt 
standgehouden. Toen u van uw bezittin-
gen beroofd werd, hebt u dat in vreugde 

aanvaard, in de wetenschap dat u iets 
beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.

ZA. 22 JUNI (Jesaja 58:5-12)
De Heer zegt: Zou dat het vasten zijn 
dat ik verkies? Is dat een dag van  
onthouding? Is dit niet het vasten dat ik 
verkies: misdadige ketenen losmaken, 
de verdrukten bevrijden en je brood 
delen met de hongerige?

ZON. 23 JUNI (Lucas 9:11-17)
Jezus nam de vijf broden en de twee 
vissen, keek omhoog naar de hemel en 
sprak er het zegengebed over uit. Daar-
na brak hij het brood en gaf het met de 
vissen aan zijn leerlingen om aan de 
menigte uit te delen. De mensen aten 
en allen werden verzadigd.

MA. 24 JUNI (Handelingen 13:22-26)
Voor de komst van Jezus had Johannes 
het hele volk opgeroepen om zich te laten 
dopen en een nieuw leven te beginnen.

DI. 25 JUNI (Efeziërs 5:1-4,8-11)
Paulus schreef: Volg het voorbeeld van 
God, als kinderen die hij liefheeft, en 
ga de weg van de liefde, zoals Christus, 
die ons heeft liefgehad en zich voor 
ons gegeven heeft.

WO. 26 JUNI (Openbaring 2:8-11)
De Heer zegt: Ik weet van uw ellende en 
armoede, hoewel u rijk bent. Wees niet 
bang voor wat u nog te wachten staat. 
Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u 
als lauwerkrans het leven geven.

DO. 27 JUNI (Lucas 6:46-49)
Jezus zegt: Degene die bij me komt, 
naar mijn woorden luistert en ernaar 
handelt, lijkt op iemand die bij het  
bouwen van zijn huis een diep gat groef 
en het fundament op rotsgrond legde.

VR. 28 JUNI (Joh 13:1-15)
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.

ZA. 29 JUNI (2 Timoteüs 3:14-4:2)
Paulus schreef aan Timoteüs: Verkondig 
de boodschap, blijf aandringen, of het 
nu uitkomt of niet, weerleg, berisp, 
bemoedig met alle geduld dat het  
onderricht vereist.

ZON. 30 JUNI (Lucas 9:57-62)
Iemand zei tegen Jezus: “Ik zal u volgen 
waarheen u ook gaat.” Jezus zei tegen 
hem: “De vossen hebben holen en de vo-
gels hebben nesten, maar de Mensenzoon 
kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.”


