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WO. 4 MAART (Jeremia 2:1-13)
De Heer zei: Mijn volk heeft mij  
verlaten, de bron van levend water, en 
het heeft waterkelders uitgehouwen, 
kelders vol scheuren, waarin het water 
niet blijft staan.

DO. 5 MAART (Hebreeën 4:14-16)
Jezus kan met onze zwakheden  
meevoelen, juist omdat hij, net als wij, 
in elk opzicht op de proef is gesteld, 
met dit verschil dat hij niet vervallen is 
tot zonde.

VR. 6 MAART (Romeinen 5:1-11)
Toen wij nog hulpeloos waren is  
Christus voor ons, die op dat moment 
nog schuldig waren, gestorven.

ZA. 7 MAART (Johannes 14:11-19)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wat jullie 
in mijn naam vragen, dat zal ik doen, 
zodat door de Zoon de grootheid van 
de Vader zichtbaar wordt.

ZON. 8 MAART (Matteüs 17:1-9)
Toen Jezus van gedaante veranderde,  
wierpen zijn leerlingen zich neer en  
verborgen uit angst hun gezicht. Jezus 
kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:  
“Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.”

MA. 9 MAART  
(1 Tessalonicenzen 1:1-7)
Paulus schreef aan de Tessalonicenzen: 
Onder zware beproevingen hebt u het 
woord ontvangen met de vreugde van 
de heilige Geest. Zo bent u een voor-
beeld voor alle gelovigen geworden.

DI. 10 MAART (1 Johannes 2:29-3:2)
Johannes schreef: U weet dat God 
rechtvaardig is, en u moet daarom wel 
inzien dat ieder die rechtvaardig leeft 
uit God geboren is.

WO. 11 MAART  
(Klaagliederen 3:22-26)
Zonder einde is de genade van de 
HEER, onuitputtelijk is zijn medelijden. 
Elke morgen schenkt God nieuwe  
weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!

DO. 12 MAART (Jesaja 64:3-8)
Heer, u bent onze vader, wij zijn de klei, 
door u gevormd, wij zijn het werk van 
uw handen.

VR. 13 MAART (Lucas 22:24-27)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wie is 
belangrijker, degene die aanligt om 
te eten of degene die bedient? Is het 
niet degene die aanligt? Maar ik ben in 
jullie midden als iemand die dient.

ZA. 14 MAART (Job 19:25-27)
Job zegt: Ik weet, mijn redder leeft, en 
hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

ZON. 15 MAART (Johannes 4:1-14)
Jezus zei tegen de Samaritaanse 
vrouw: Als u wist wat God wil geven, 
en wie het is die u om water vraagt, 
zou u hém erom vragen en dan zou hij 
u levend water geven.

MA. 16 MAART (1 Petrus 4:7-11)
Laat ieder van u de gave die hij van 
God gekregen heeft, gebruiken om  
de anderen daarmee te helpen, zoals 
het goede beheerders van Gods  
veelsoortige gaven betaamt.

DI. 17 MAART (Lucas 22:28-34)
Jezus zei tot Simon Petrus: Ik heb voor 
je gebeden opdat je geloof niet zou 
bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer 
bent gekomen, moet jij je broeders 
sterken.

WO. 18 MAART (Psalm 86)
Wijs mij uw weg, Heer, laat mij  
wandelen op het pad van uw waarheid, 
richt mijn hart onverdeeld op u.

DO. 19 MAART (Lucas 2:41-52)
Toen Jozef en Maria Jezus in de tempel 
vonden, zei hij tegen hen: “Waarom 
hebt u naar me gezocht? Wist u niet 
dat ik in het huis van mijn Vader moest 
zijn?” Zijn moeder sloot alles wat er 
met hem gebeurd was in haar hart.

VR. 20 MAART (Matteüs 7:7-14)
Jezus zegt: Ga door de nauwe poort 
naar binnen. Want smal is de weg naar 
het leven.

ZA. 21 MAART (Filémon 3:1-9)
Paulus schreef: Alles beschouw ik als  
verlies. Het kennen van Christus Jezus, 
mijn Heer, overtreft immers alles.  
Omwille van hem heb ik alles prijs
gegeven; ik heb alles als afval  
weggegooid. Ik wilde Christus  
winnen en één met hem zijn.

ZON. 22 MAART (Johannes 9:1-41)
Jezus vroeg de blingeborene die door 
hem genezen was: “Gelooft u in de 
Mensenzoon?” “Als ik wist wie het 
was, heer, zou ik in hem geloven,”  
zei hij. “U kijkt naar hem en u spreekt 
met hem,” zei Jezus.

MA. 23 MAART (Johannes 6:16-21)
Jezus liep over het meer naar zijn  
leerlingen toe en zei: Ik ben het,  
wees niet bang.

DI. 24 MAART (Lucas 6:27-38)
Jezus zegt: Geef, dan zal je gegeven 
worden; een goede, stevig aangedruk-
te, goed geschudde en overvolle maat 
zal je worden toebedeeld.

WO. 25 MAART (Lucas 1:26-38)
De engel zei tegen Maria: Wees niet 
bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet 
hem Jezus noemen.

DO. 26 MAART (1 Korintiërs 4:1-13)
Paulus schreef: Worden we bespot, 
dan zegenen we; worden we vervolgd, 
dan verdragen we het; worden we be-
ledigd, dan antwoorden we vriendelijk.

VR. 27 MAART  
(Deuteronomium 4:29-31)
U zult de Heer, uw God, weer zoeken, 
en hem ook vinden, als u hem  
tenminste met hart en ziel zoekt.

ZA. 28 MAART  
(Deuteronomium 30:11-14)
Mozes sprak tot het volk: De geboden 
die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet 
te zwaar voor u en liggen niet buiten 
uw bereik. Nee, die geboden zijn heel 
dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze 
u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

ZON. 29 MAART (Johannes 11:1-45)
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en 
het leven. Wie in mij gelooft zal leven, 
ook wanneer hij sterft.

MA. 30 MAART (2 Petrus 3:14-18)
U moet zich inspannen om in vrede te  
worden aangetroffen. Bedenk dat het  
geduld van onze Heer uw redding is.

DI. 31 MAART (Kolossenzen 4:2-6)
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam 
en dankbaar.


