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DI. 1 JUNI Heb 10:5-10
Bij zijn komst in de wereld zegt  
Christus tegen God: ‘Offers en gaven 
hebt u niet verlangd, maar u hebt mij 
een lichaam gegeven. Toen heb ik 
gezegd: “Hier ben ik, ik ben gekomen, 
God, om uw wil te doen.

WO. 2 JUNI Js 1:16-26
De heer zegt tegen zijn volk: leer goed 
te doen. Zoek het recht, houd tirannen 
in toom, bied wezen bescherming, 
sta weduwen bij.Ik breng je rechters 
en raadgevers tot inkeer, het zal weer 
worden als voorheen. Dan zul je deze 
naam dragen: ‘Stad van gerechtig-
heid’, ‘Stad van trouw’.

DO. 3 JUNI Joh 6:47-51
Jezus zegt: Ik ben het levende brood 
dat uit de hemel is neergedaald;  
wanneer iemand dit brood eet zal hij 
eeuwig leven.

VR. 4 JUNI Js 26:19
Jesaja zei: Ontwaak, jullie daar in het 
stof, en jubel! De aarde brengt haar 
schimmen weer tot leven.

ZA. 5 JUNI 1 Tes 4:13-18
Paulus schreef: Als wij geloven dat 
Jezus is gestorven en is opgestaan, 
moeten wij ook geloven dat God door 
Jezus de doden naar zich toe zal leiden.

ZON. 6 JUNI Mc 14:12-26
Terwijl Jezus en zijn leerlingen aten, 
nam Jezus een brood, sprak het  
zegengebed uit, brak het brood,  
deelde het uit en zei: Neem hiervan, 
dit is mijn lichaam.

MA. 7 JUNI Mt 6:7-15
Jezus zegt: Sommige mensen denken 
dat ze door hun overvloed aan woor-
den verhoord zullen worden. Doe hen 
niet na! Jullie Vader weet immers wat 
jullie nodig hebben, nog vóór jullie het 
hem vragen.

DI. 8 JUNI Fil 1:20-26
Paulus schreef: Christus zal bij alles 
wat mij overkomt geëerd worden,  
of ik nu in leven blijf of moet sterven. 
Want voor mij is leven Christus.

WO. 9 JUNI Mt 5:1-12
Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van 
hart zijn, want zij zullen God zien.

DO. 10 JUNI 2 Kor 1:18-22
Paulus schreef: Jezus Christus was 
niet iemand die ja zei en nee bedoelde. 
Hij belichaamt het ja.

VR. 11 JUNI Lc 1:67-79
Zacharias zei: Geprezen zij de Heer, hij 
heeft zich om zijn volk bekommerd en 
het verlost. Een reddende kracht heeft 
hij voor ons opgewekt, zoals hij van 
oudsher heeft beloofd bij monde van 
zijn heilige profeten.

ZA. 12 JUNI Mc 4:1-9,13-20
Jezus zei in een gelijkenis: Er zijn  
mensen die zijn als het zaad dat op 
goede grond is gezaaid: zij horen het 
woord en aanvaarden het en dragen 
vrucht.

ZON. 13 JUNI Mc 4:26-29
Jezus zegt: Het is met het koninkrijk 
van God als met een mens die zaad 
uitstrooit op de aarde: hij slaapt en 
staat weer op, dag in dag uit, terwijl 
het zaad ontkiemt en opschiet, ook al 
weet hij niet hoe.

MA. 14 JUNI Kol 3:12-21
Paulus schreef: Laat Christus’  
woorden in al hun rijkdom in u wonen.

DI. 15 JUNI Fil 3:12-21
Paulus schreef: Ik beeld me niet in dat 
ik het al heb bereikt, maar ik vergeet 
wat achter me ligt en richt mij op wat 
voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel 
af.

WO. 16 JUNI Ps 139
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, leid mij 
over de weg die eeuwig is.

DO. 17 JUNI Openb 1:1-8
Jezus Christus is de betrouwbare  
getuige, de eerstgeborene van de  
doden, de heerser over de vorsten van 
de aarde, hij heeft ons lief en heeft ons 
van onze zonden bevrijd.

VR. 18 JUNI Ef 2:1-10
God heeft ons, die dood waren door 
onze zonden, samen met Christus  
levend gemaakt.

ZA. 19 JUNI Mc 3:13-19
Jezus riep bij zich wie hij wilde. Hij 
stelde er twaalf aan, met de bedoeling 
dat ze hem zouden vergezellen, en 
uitgezonden zouden worden met de 
macht om demonen uit te drijven.

ZON. 20 JUNI Mc 4:35-41
Jezus bracht de hevige storm op het 
meer tot rust. De leerlingen werden 
bevangen door grote schrik en zeiden: 
Wie is hij toch, dat zelfs de wind en 
het meer hem gehoorzamen?

MA. 21 JUNI Ez 20:40-44
De Heer zegt: Wanneer ik jullie heb 
weggeleid bij de volken waartussen 
jullie nu leven, zullen jullie mij met 
vreugde vervullen. Door jullie zal ik de 
volken laten zien dat ik heilig ben.

DI. 22 JUNI Js 30:18-21
De Heer zal zich over jullie ontfermen. 
Want de Heer is een God van recht. 
Gelukkig de mens die op hem wacht.

WO. 23 JUNI 1 Pe 1:22-25
Petrus schreef: U bent opnieuw  
geboren, niet uit vergankelijk maar  
uit onvergankelijk zaad, door Gods 
levende en altijd blijvende woord.

DO. 24 JUNI Js 49:1-6
Uit het boek Jesaja: Ik zei: tevergeefs 
heb ik me afgemat, ik heb al mijn 
krachten verbruikt, het was voor niets. 
Maar de Heer zal me recht doen,  
mijn God zal me belonen.

VR. 25 JUNI 2 Kor 8:1-4
Paulus schreef over de eerste christelijke 
gemeenschappen: Ze zijn door ellende 
zwaar op de proef gesteld, maar vervuld 
van een overstelpende vreugde en on-
danks hun grote armoede zeer vrijgevig.

ZA. 26 JUNI Ez 18:21-32
De Heer zegt: De dood van een mens 
geeft me geen vreugde. Kom tot  
inkeer en leef!

ZON. 27 JUNI Mc 5:21-43
Toen men een man vertelde dat zijn 
dochter gestorven was, zei Jezus: 
Wees niet bang, maar blijf geloven. 
Later pakte hij de hand van het kind 
vast en zei tegen haar: “Talita koem!” 
Dat betekent: “Meisje, ik zeg je, sta 
op!” Meteen stond het meisje op en 
begon heen en weer te lopen.

MA. 28 JUNI Js 50:7-9
Hij die mij recht verschaft is nabij. 
God, de Heer, zal mij helpen – wie zal 
mij dan veroordelen?

DI. 29 JUNI Mt 16:13-20
Petrus zei tot Jezus: “U bent de  
messias, de Zoon van de levende 
God.” Jezus antwoordde: “Gelukkig 
ben je, want dit is je niet door mensen 
van vlees en bloed geopenbaard, maar 
door mijn Vader in de hemel.”

WO. 30 JUNI 1 Pe 5:5-11
Stel u tegen de verleider teweer, gesterkt 
door uw geloof, in het besef dat uw 
broeders en zusters, waar ook ter we-
reld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.


