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ZA. 1 APRIL 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. 2 APRIL Matteüs 26:36-46
PALMZONDAG
Jezus zei tot zijn leerlingen: Blijf wakker en bid 
dat jullie niet in beproeving komen; de geest is 
wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

MA. 3 APRIL Lucas 22:39-46
Toen Jezus bij de Olijfberg was aangekomen, 
zei Hij tegen zijn leerlingen: Bid dat jullie niet in 
beproeving komen.

DI. 4 APRIL Marcus 14:32-42
Jezus bad in Getsemane: Vader, voor u is alles 
mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar 
laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.

WO. 5 APRIL Jesaja 52:13 – 53:12
Door toedoen van de dienaar van de Heer 
slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij 
moest doorstaan, zag hij het licht en werd met 
kennis verzadigd.

DO. 6 APRIL Johannes 16:20-22
Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leerlingen: 
Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie 
terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal 
je je vreugde afnemen.

VR. 7 APRIL Lucas 23:33-46
GOEDE VRIJDAG
Aan het kruis zei Jezus: ‘Vader, in uw handen 
leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, 
blies Hij de laatste adem uit.

ZA. 8 APRIL Romeinen 6:3-11
Paulus schreef: We zijn door de doop in de dood 
van Christus met Hem begraven om, zoals Hij 
door de macht van de Vader uit de dood is  
opgewekt, een nieuw leven te leiden.

ZON. 9 APRIL Matteüs 28:1-10
PASEN
Bij het graf van Jezus zei de engel tot de  
vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat jullie 
Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, 
Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.

MA. 10 APRIL Romeinen 8:1-11
Hij die Christus Jezus uit de dood heeft  
opgewekt, zal ook u die sterfelijk bent,  
levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

DI. 11 APRIL Jeremia 14:8-9
Jeremia bad: U bent onze hoop, Heer. U bent 
toch in ons midden, wij behoren u toch toe?

WO. 12 APRIL Habakuk 2:1-4
Ik ga op mijn wachtpost staan en kijk uit om te 
zien wat de Heer mij zal zeggen. Dit was het 
antwoord van de Heer: ‘De rechtvaardige zal 
leven door zijn trouw.’

DO. 13 APRIL Sefanja 3:14-18a
Uit het boek van de profeet Sefanja: Je God zal 
in je midden zijn. Hij zal vol blijdschap zijn, in 
zijn liefde zal Hij over je jubelen.

VR. 14 APRIL 1 Johannes 3:16-20
Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. 
Daarom horen ook wij ons leven te geven voor 
onze broeders en zusters.

ZA. 15 APRIL Efeziërs 4:1-13
Christus is afgedaald in de diepte. Hij is  
opgestaan om alles met zijn aanwezigheid te 
vullen.

ZON. 16 APRIL Johannes 20:19-31
Een week na de opstanding waren de leerlingen 
samen, Jezus kwam in hun midden staan. ‘Ik 
wens jullie vrede!’ zei Hij, en daarna richtte Hij 
zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar 
mijn handen, en leg je hand in mijn zij.  
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’

MA. 17 APRIL 1 Petrus 1:3-9
In zijn grote barmhartigheid heeft God ons  
opnieuw geboren doen worden door de  
opstanding van Jezus Christus uit de dood, 
waardoor wij leven in hoop.

DI. 18 APRIL Matteüs 7:24-27
Jezus zegt: Wie mijn woorden hoort en ernaar 
handelt, kan vergeleken worden met een ver-
standig man, die zijn huis bouwde op een rots.

WO. 19 APRIL 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.

DO. 20 APRIL Efeziërs 2:14-18
Christus kwam vrede verkondigen aan u die ver 
weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 
dankzij Hem hebben wij allen door één Geest 
toegang tot de Vader.

VR. 21 APRIL Kolossenzen 2:6-15
Paulus schreef: U was dood door uw zonden, 
maar God heeft u samen met Christus levend 
gemaakt toen Hij ons al onze zonden  
kwijtschold.

ZA. 22 APRIL Efeziërs 5:14-20
Laat de Geest u vervullen. Zing en jubel  
met heel uw hart voor de Heer.

ZON. 23 APRIL Lucas 24:13-35
Toen de leerlingen uit Emmaüs de opgestane 
Jezus herkend hadden, zeiden ze tegen elkaar: 
Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met 
ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?

MA. 24 APRIL Jesaja 51:4-12
De Heer zegt: Wees niet bang voor de hoon van 
mensen, stoor je niet aan hun spot. Ik ben het 
die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor 
een sterveling?

DI. 25 APRIL Marcus 9:17-29
Een vader vroeg Jezus zijn kind te genezen en 
hij riep: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

WO. 26 APRIL Kolossenzen 4:2-6
Paulus schreef: Blijf bidden en blijf daarbij 
waakzaam en dankbaar.

DO. 27 APRIL Lucas 4:1-13
Jezus zei tot de verleider: Er staat geschreven: 
‘De mens leeft niet van brood alleen.’

VR. 28 APRIL Matteüs 6:19-21
Jezus zegt: Verzamel voor jezelf geen schatten 
op aarde. Verzamel schatten in de hemel.  
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

ZA. 29 APRIL 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.

ZON. 30 APRIL Johannes 10:11-18
Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Mijn  
schapen zullen naar mijn stem luisteren:  
dan zal er één kudde zijn, met één herder.


