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WO. 1 MEI (Markus 1:21-28)
Na Jezus gehoord te hebben, was  
iedereen zo verbijsterd dat ze tegen  
elkaar zeiden: Een nieuwe leer met 
groot gezag! Zelfs als hij onreine  
geesten een bevel geeft, wordt hij  
gehoorzaamd.

DO. 2 MEI (Jeremia 15:15-21)
De Heer zegt tot Jeremia: Als je bij mij 
terugkeert en ik je aanneem, zul je mij 
weer dienen. Ik zal je ter zijde staan om 
je te beschermen en te redden.

VR. 3 MEI (Kolossenzen 1:9-14)
God heeft ons gered uit de macht van de 
duisternis en ons overgebracht naar het 
rijk van zijn geliefde Zoon, die de verge-
ving van onze zonden heeft gebracht.

ZA. 4 MEI (Filémon 1-25)
Paulus schreef: Ik bid dat het geloof u 
een dieper inzicht geeft in al het goede 
dat ons nader tot Christus brengt.

ZON. 5 MEI (Johannes 21:15-17)
Jezus vroeg aan Petrus: “Houd je van 
me?” Petrus antwoordde: “Heer, u weet 
alles, u weet toch dat ik van u houd.”

MA. 6 MEI (Psalm 145)
Allen zien hoopvol naar u uit, Heer.  
Gul is uw hand geopend, u vervult het 
verlangen van alles wat leeft.

DI. 7 MEI (1 Petrus 1:3-9)
Verheug u, ook al moet u nu allerlei 
beproevingen verduren. Zo kan de 
echtheid blijken van uw geloof – zoveel 
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat 
toch ook in het vuur wordt getoetst 
– en zo verwerft u lof wanneer Jezus 
Christus zich zal openbaren.

WO. 8 MEI (2 Korintiërs 5:16-21)
Paulus schreef: Namens Christus  
vragen wij: laat u met God verzoenen.

DO. 9 MEI (Markus 1:1-15)
Jezus zegt: Het koninkrijk van God is 
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof 
aan dit goede nieuws.

VR. 10 MEI (1 Tessalonicenzen 5:12-22)
Paulus schreef: Wees altijd verheugd, 
bid onophoudelijk, dank God onder alle 
omstandigheden.

ZA. 11 MEI (2 Tessalonicenzen 1:11-12)
Paulus schreef: Moge God u door zijn 
kracht de vaste wil geven het goede te 
doen en u door uw geloof al het  
mogelijke tot stand laten brengen.

ZON. 12 MEI (Johannes 10:22-30)
Jezus zegt: Niemand kan iets uit de 
hand van mijn Vader roven, en de  
Vader en ik zijn één.

MA. 13 MEI (Psalm 130)
Mijn ziel ziet uit naar de Heer en  
verlangt naar zijn woord, mijn ziel  
verlangt naar de Heer, meer dan  
wachters uitzien naar de morgen.

DI. 14 MEI (Nehemia 9:9-19)
Liefdevol als u bent, Heer, hebt u uw 
volk in de woestijn niet verlaten. Boven 
hen stond steeds de wolkkolom om 
hun bij dag de weg te wijzen, en 
’s nachts was er de vuurzuil die de weg 
verlichtte waarlangs ze moesten gaan.

WO. 15 MEI (Matteüs 9:35-10:8)
Toen Jezus de mensenmenigte zag, 
voelde hij medelijden met hen, omdat 
ze als schapen zonder herder waren.

DO. 16 MEI (Romeinen 6:20-23)
Paulus schreef: Bevrijd van de zonde en 
in dienst van God, oogst u toewijding 
aan hem en zelfs het eeuwige leven.

VR. 17 MEI (Psalm 40)
Vol verlangen heb ik op de Heer  
gewacht, hij heeft mijn roep om hulp 
gehoord. Hij gaf mij een nieuw lied in 
de mond, een lofzang voor onze God.

ZA. 18 MEI (1 Korintiërs 13:1-13)
De liefde is geduldig en vol goedheid. 
De liefde is niet zelfzuchtig, ze verheugt 
zich niet over het onrecht maar vindt 
vreugde in de waarheid.

ZON. 19 MEI (Johannes 13:31-35)
Jezus zegt: Aan jullie liefde voor  
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.

MA. 20 MEI (Wijsheid 7:21-30)
De wijsheid van God vernieuwt alles. 
Ze gaat over op elk volgend geslacht 
en maakt hen tot vrienden van God.  
Zij omvat de wereld van het ene  
uiteinde tot het andere.

DI. 21 MEI (Hebreeën 13:1-3)
Bekommer u om de gevangenen alsof 
u samen met hen gevangen zat, en om 
de mishandelden als om mensen die 
net zo’n lichaam hebben als u.

WO. 22 MEI (Markus 1:1-8)
Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden!

DO. 23 MEI (Exodus 3:1-15)
Mozes zei tot God: “Stel dat ik tegen 
de mensen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd heeft, en ze 
vragen: ‘Wat is de naam van die God?’ 
Wat moet ik dan zeggen?” Toen  
antwoordde God hem: “Ik ben die er 
zijn zal. Zeg daarom tegen hen: Ik zal  
er zijn heeft mij naar u toe gestuurd.”

VR. 24 MEI (Matteüs 3:1-12)
Johannes de Doper trad op in de  
woestijn van Judea. Hij verkondigde: 
“Kom tot inkeer, want het koninkrijk 
van de hemel is nabij!”

ZA. 25 MEI (Romeinen 13:11-14)
Paulus schreef: Laten we ons ontdoen 
van de praktijken van de duisternis. 
Omkleed u met de Heer Jezus Christus.

ZON. 26 MEI (Johannes 14:22-26)
Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn 
vrede geef ik jullie, zoals de wereld die 
niet geven kan. Maak je niet ongerust 
en verlies de moed niet.

MA. 27 MEI (Psalm 142)
Heer, leid mij uit de beklemming,  
dat ik uw naam mag loven.

DI. 28 MEI (Hosea 10:12)
Uit de profeet Hosea: Zaai rechtvaardig! 
Oogst met liefde! Het is tijd om de 
Heer te smeken, dat hij nadert met de 
regen van zijn goedheid.

WO. 29 MEI (Johannes 6:67-69)
Toen veel leerlingen van Jezus  
weggingen, vroeg hij aan de twaalf: 
“Willen jullie soms ook weggaan?”  
Petrus gaf antwoord: “Naar wie zouden 
we moeten gaan, Heer? U spreekt 
woorden die eeuwig leven geven.”

DO. 30 MEI (Hebreeën 9:22-28)
HEMELVAART
Christus is eenmaal is geofferd om de 
zonden van velen te dragen. Voor een 
tweede maal zal hij verschijnen om te 
redden wie hem verwachten, maar dan 
gaat het niet meer om de zonde.

VR. 31 MEI (Jesaja 12:1-6)
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel 
niet, want de Heer is mijn sterkte en 
mijn lied.


