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MA. 1 MAART Js 43:18-21
De Heer zegt: Ik schep water in de
woestijn, mijn volk laat ik drinken. Het
volk dat ik mij gevormd heb, zal mijn
lof verkondigen.
DI. 2 MAART 1 Pe 3:13-17
Petrus schreef: Als u zou lijden omwille
van de gerechtigheid, dan bent u toch
gelukkig te prijzen. Laat u door niets in
verwarring brengen; erken Christus als
Heer en eer hem met heel uw hart.
WO. 3 MAART 1 Pe 1:22-25
Petrus schreef: Nu u gehoorzaam bent
aan de waarheid, is uw hart gelouterd
en kunt u oprecht van uw broeders en
zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart.

DO. 11 MAART Ps 119:145-152
Nog voor het morgenlicht roep ik om
hulp, in uw woord stel ik mijn hoop,
Heer. In de uren van de nacht houd
ik mijn ogen geopend en overdenk ik
uw woord.

MA. 22 MAART Ps 72
Moge in de dagen van de Messias de
rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp
roept, wie zwak is en geen helper heeft.

VR. 12 MAART Kol 2:9-15
Toen u gedoopt werd bent u met
Christus begraven, en met hem bent
u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit
de dood heeft opgewekt.

DI. 23 MAART 1 Kor 2:1-9
Paulus schreef: Toen ik kwam om u
het geheim van God te verkondigen,
beschikte ik niet over uitzonderlijke
welsprekendheid of wijsheid. Ik had
besloten u geen andere kennis te
brengen dan die over Jezus Christus
– de gekruisigde.

ZA. 13 MAART 1 Joh 2:3-6
In wie zich aan Gods woord houdt, is
zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden.

WO. 24 MAART Joh 5:19-24
Jezus zegt: Zoals de Vader doden
opwekt en levend maakt, zo maakt
ook de Zoon levend wie hij wil.

ZON. 14 MAART Joh 3:13-17
God had de wereld zo lief dat hij zijn
DO. 25 MAART Lc 1:26-38
enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in hem gelooft niet verlo- Maria zei tot de engel: De Heer wil ik
ren gaat, maar eeuwig leven heeft.
dienen: laat er met mij gebeuren wat
u hebt gezegd.
MA. 15 MAART Da 9:18-19
VR. 5 MAART Lc 19:1-10
Daniël bad: Geef, mijn God, gehoor
VR. 26 MAART Joh 17:1-11
Jezus zegt: De Mensenzoon is gekoaan ons en luister naar ons. Niet op
Jezus bad: Vader, nu is de tijd gekomen om te zoeken en te redden wat
grond van onze verdiensten richten
men, toon nu de grootheid van uw
verloren was.
we ons tot U, maar op grond van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid
grote barmhartigheid.
tonen en iedereen die u hem gegeven
ZA. 6 MAART 1 Joh 2:12-17
hebt het eeuwige leven schenken.
De wereld gaat voorbij, maar wie
DI. 16 MAART 1 Joh 2:1-6
Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. Johannes schreef: Wie zegt in God te ZA. 27 MAART Js 55:10-11
blijven, behoort in de voetsporen van De Heer zegt: Zoals regen of sneeuw
ZON. 7 MAART 1 Kor 1:22-25
Jezus te treden.
neerdaalt uit de hemel en daarheen
Paulus schreef: Wij verkondigen een
niet terugkeert zonder eerst de aarde
gekruisigde Christus, voor de volken
WO. 17 MAART Joh 6:22-29
te doordrenken en haar te bevrucheen dwaasheid. Maar voor ons is
Jezus zegt: U moet geen moeite
ten – zo geldt dit ook voor het woord
Christus Gods kracht en wijsheid.
doen voor voedsel dat vergaat, maar dat voortkomt uit mijn mond: het
voor voedsel dat niet vergaat en eeu- keert niet vruchteloos naar mij terug.
MA. 8 MAART Ez 3:10-11
wig leven geeft.
God zei tot Ezechiël: Onthoud alles
ZON. 28 MAART Mc 11:1-10
wat ik je zal zeggen, luister er aanDO. 18 MAART Js 40:29-31
PALMZONDAG
dachtig naar. Ga naar je landgenoten Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe
Jezus trok Jeruzalem in, en allen die
kracht: hij loopt, maar wordt niet moe, voor hem uit liepen of achter hem aan
om te profeteren.
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
kwamen, riepen: Hosanna! Gezegend
DI. 9 MAART Mt 20:17-19
hij die komt in de naam van de Heer.
Jezus zegt: De Mensenzoon zal worVR. 19 MAART Rom 1:8-17
Gezegend het komende koninkrijk.
den uitgeleverd aan de hogepriesters Paulus schreef: Het evangelie is Gods
en de schriftgeleerden, die hem ter
reddende kracht voor allen die geloven. MA. 29 MAART Mc 14:32-42
dood zullen veroordelen. Ze zullen
Jezus bad in Getsemane: Vader, voor
ZA. 20 MAART Da 7:9-14
hem uitleveren en kruisigen. Maar
u is alles mogelijk, neem deze beker
op de derde dag zal hij worden opge- Daniël zei: In mijn visioenen zag ik ie- van mij weg. Maar laat niet gebeuren
mand die eruitzag als een mens. Alle wat ik wil, maar wat u wilt.
wekt uit de dood.
volken, welke taal zij ook spraken,
WO. 10 MAART Js 43:1-4a
dienden hem. Zijn heerschappij was
DI. 30 MAART Lc 22:39-46
een eeuwige heerschappij die nooit
De Heer zegt: Jij bent kostbaar in mijn
Toen Jezus bij de Olijfberg was aangeogen, waardevol, en ik houd veel van je. te gronde zou gaan.
komen, zei hij tegen zijn leerlingen: Bid
dat jullie niet in beproeving komen.
ZON. 21 MAART Joh 12:23-26
Jezus zegt: Wie zijn leven liefheeft
WO. 31 MAART Joh 19:23-37
verliest het, maar wie in deze wereld Een schrifttekst zegt over Jezus: Zij
zijn leven haat, behoudt het voor het zullen hun blik richten op hem die ze
eeuwige leven.
hebben doorstoken.
DO. 4 MAART Rom 15:1-6
Moge God, die ons doet volharden
en ons troost geeft, u eensgezindheid
geven. Dan zult u eendrachtig en een
stemmig lof brengen aan God de Vader.
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