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VR. 1 MEI (Romeinen 8:18-25)
Paulus schreef: De hele schepping zucht 
nog altijd als in barensweeën. En ook 
wij zuchten in onszelf in afwachting van 
de verlossing van ons sterfelijk bestaan.

ZA. 2 MEI (Jesaja 43:18-21)
De heer zegt: Blijf niet staan bij wat 
eertijds is gebeurd, laat het verleden nu 
rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten.

ZON. 3 MEI (Johannes 10:1-10)
Jezus zegt: Ik ben de deur: wanneer 
iemand door mij binnenkomt zal hij 
gered worden; hij zal in en uit lopen,  
en hij zal weidegrond vinden.

MA. 4 MEI (Hebreeën 6:13-20)
God heeft ons krachtig moed in willen 
spreken om ons vast te klampen aan 
de hoop op wat voor ons in het  
verschiet ligt. Die hoop is als een  
betrouwbaar en zeker anker voor  
onze ziel.

DI. 5 MEI (Jesaja 8:11-18)
Jesaja zei: De Heer greep mij bij de 
hand. Hij zei: “Wees niet bang voor 
wat het volk angst aanjaagt, heb er 
geen ontzag voor. Alleen de Heer is 
heilig.”

WO. 6 MEI (1 Johannes 5:5-12)
Johannes schreef: God heeft ons  
eeuwig leven geschonken en dat  
leven is in zijn Zoon.

DO. 7 MEI (Lucas 13:18-21)
Jezus zegt: Het koninkrijk van God lijkt 
op een zaadje van de mosterdplant dat 
iemand meenam en in zijn tuin zaaide, 
waarna het groeide en een grote struik 
werd, waar de vogels van de hemel in 
de takken kwamen nestelen.

VR. 8 MEI (2 Petrus 1:1-8)
God heeft ons kostbare, rijke beloften 
gedaan, opdat wij deel zouden krijgen 
aan de goddelijke natuur.

ZA. 9 MEI (Matteüs 9:36-10:8)
Jezus zei tegen zijn leerlingen: De 
oogst is groot, maar er zijn weinig  
arbeiders. Vraag dus de eigenaar  
van de oogst of hij arbeiders wil sturen 
om de oogst binnen te halen.

ZON. 10 MEI (Johannes 14:1-12)
Filippus zei tot Jezus: “Laat ons de 
Vader zien, Heer, meer verlangen we 
niet.” Jezus zei: “Wie mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien.”

MA. 11 MEI (Jeremia 9:22-23)
God zegt: Ik, de Heer, schenk liefde, 
rechtvaardigheid en recht op aarde, 
want daar schep ik behagen in.

DI. 12 MEI (Judas 20-21)
Houd vast aan Gods liefde, en zie uit 
naar de barmhartigheid van onze Heer 
Jezus Christus, die u het eeuwige leven 
zal schenken.

WO. 13 MEI (Psalm 23)
De Heer leidt mij langs veilige paden.  
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik 
vrees geen gevaar, want u bent bij mij.

DO. 14 MEI (2 Korintiërs 5:11-21)
Paulus schreef: Iemand die één met 
Christus is, is een nieuwe schepping. 
Het oude is voorbij, het nieuwe is  
gekomen.

VR. 15 MEI (1 Petrus 1:13-21)
Petrus schreef: Leid een leven dat in 
alle opzichten heilig is, zoals God die  
u geroepen heeft heilig is.

ZA. 16 MEI (1 Tessalonicenzen 5:12-28)
Paulus schreef: Mogen heel uw geest, 
ziel en lichaam zuiver bewaard zijn  
bij de komst van onze Heer Jezus 
Christus. God die u roept is trouw.

ZON. 17 MEI (Johannes 14:15-21)
Jezus zei: Ik zal de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven,  
die altijd bij je zal zijn: de Geest van  
de waarheid.

MA. 18 MEI (Psalm 113)
De Heer richt zijn oog naar de hemel 
en op de aarde. Hij verheft uit het stof 
wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie 
alles ontbeert.

DI. 19 MEI (Johannes 16:23-33)
Jezus zei: De Vader zelf heeft jullie lief, 
omdat jullie mij liefhebben en geloven 
dat ik van God ben gekomen. Nu  
verlaat ik de wereld weer en ga ik terug 
naar de Vader.

WO. 20 MEI (1 Petrus 2:19-25)
Petrus schreef: Christus werd gehoond 
en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde 
niet, hij vestigde zijn hoop op hem die 
rechtvaardig oordeelt.

DO. 21 MEI (Matteüs 28:16-20)
HEMELVAART
Na zijn opstanding verscheen Jezus 
aan zijn leerlingen en zei: Ga op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen.  
En houd dit voor ogen: ik ben met 
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.

VR. 22 MEI (Hebreeën 13:7-16)
Denk aan hen die het woord van God 
aan u hebben verkondigd, neem een 
voorbeeld aan hun geloof. Jezus  
Christus blijft dezelfde, gisteren,  
vandaag en tot in eeuwigheid!

ZA. 23 MEI (Ezechiël 37:24-27)
De Heer zegt: Ik sluit met mijn volk  
een vredesverbond, een verbond dat 
eeuwig zal duren. Mijn heiligdom zal 
voor altijd in hun midden staan.

ZON. 24 MEI (1 Petrus 4:12-16)
Petrus schreef: Hoe meer u deel hebt 
aan Christus’ lijden, des te meer moet 
u zich verheugen, en des te uitbundiger 
zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister 
geopenbaard wordt.

MA. 25 MEI (1 Johannes 3:1-3)
Johannes schreef: Bedenk hoe groot 
de liefde is die de Vader ons heeft  
geschonken! Wij worden kinderen van 
God genoemd, en dat zijn we ook.

DI. 26 MEI (Hebreeën 3:1-6)
Wij vormen het huis van God, mits we 
vol vertrouwen en fier vasthouden aan 
datgene waarop wij hopen.

WO. 27 MEI (Psalm 42)
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en  
onrustig in mij. Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, mijn God 
die mij ziet en redt.

DO. 28 MEI (Matteüs 6:24-34)
Jezus zegt: Niemand kan twee heren 
dienen: hij zal de eerste haten en de 
tweede liefhebben, of hij zal juist  
toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God  
dienen én het geld.

VR. 29 MEI (Hebreeën 11:1-10)
Het geloof legt de grondslag voor alles 
waarop we hopen, het overtuigt ons 
van de waarheid van wat we niet zien.

ZA. 30 MEI (Jesaja 32:15-20)
Jesaja zei: Ooit wordt van boven door 
de Heer een geest over ons uitgegoten. 
Dan zal mijn volk wonen in een oase 
van vrede.

ZON. 31 MEI (Johannes 20:19-23)
PINKSTEREN
De opgestane Jezus zei tot zijn  
leerlingen: “Ik wens jullie vrede!  
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, 
zo zend ik jullie uit.” Na deze woorden 
blies hij over hen heen en zei:  
“Ontvang de heilige Geest.”


