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WO. 1 MAART 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.

DO. 2 MAART Nehemia 8:8-12
Uit het boek Nehemia: Wees niet bedroefd, 
want de vreugde die de Heer u geeft, is uw 
kracht.

VR. 3 MAART 2 Korintiërs 1:3-7
Geprezen zij God die ons in al onze ellende 
moed geeft. Zoals wij volop delen in het lijden 
van Christus, zo delen wij volop in de troost die 
God ons door Christus geeft.

ZA. 4 MAART 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.

ZON. 5 MAART Matteüs 17:1-8
Op de berg waar Jezus van gedaante verander-
de, gleed de schaduw van een stralende wolk 
over zijn leerlingen heen, en een stem zei: Dit 
is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. 
Luister naar hem!

MA. 6 MAART Jeremia 12:1-3a
Jeremia zei: U kent mij, Heer, u ziet mij, u weet 
dat ik u in mijn hart draag.

DI. 7 MAART Marcus 11:22-25
Jezus zegt: Wanneer je staat te bidden en je 
hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem 
dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je 
misstappen vergeeft.

WO. 8 MAART Zacharias 8:16-19
De Heer zei: Bewaar de vrede door rechtvaardig 
recht te spreken. Houd de vrede en waarheid 
in ere!

DO. 9 MAART Exodus 22:20-21
De Heer zei tegen zijn volk: Vreemdelingen mag 
je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie 
zijn zelf vreemdelingen geweest in het land van 
de slavernij.

VR. 10 MAART Marcus 10:35-45
Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te dienen en zijn 
leven te geven om velen te redden.

ZA. 11 MAART Lucas 11:27-28
Jezus zegt: Gelukkig zijn zij die naar het woord 
van God luisteren en ernaar leven.

ZON. 12 MAART Johannes 4:1-14
Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: Als u 
wist wat God wil geven, en wie het is die u om 
water vraagt, zou u hém erom vragen en dan 
zou hij u levend water geven.

MA. 13 MAART Efeziërs 5:14-20
Laat de Geest u vervullen. Zing en jubel met 
heel uw hart voor de Heer.

DI. 14 MAART Amos 8:11
De Heer zegt: De dagen komen dat ik het land 
zal laten hongeren. Het zal geen honger zijn 
naar brood of dorst naar water, maar honger 
naar de woorden van de Heer.

WO. 15 MAART 2 Korintiërs 4:16-5:10
Paulus schreef: Wij richten ons niet op de 
zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want 
de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare 
eeuwig.

DO. 16 MAART Galaten 5:1-6
Paulus schreef: Christus heeft ons bevrijd opdat 
wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en 
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

VR. 17 MAART 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.

ZA. 18 MAART 2 Korintiërs 4:7-15
God die de Heer Jezus heeft opgewekt, zal ook 
ons, net als Jezus, opwekken en ons naar zich 
toe voeren.

ZON. 19 MAART Johannes 9:1-41
Jezus vroeg de blingeborene die door hem 
genezen was: “Gelooft u in de Mensenzoon?” 
“Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem 
geloven,” zei hij. “U kijkt naar hem en u spreekt 
met hem,” zei Jezus.

MA. 20 MAART Jeremia 32:37-41
De Heer zegt: Ik zal een eeuwig verbond met 
mijn volk sluiten, ik zal hen altijd zegenen.

DI. 21 MAART Marcus 12:28-34
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met heel 
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
kracht. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen 
geboden belangrijker dan deze.

WO. 22 MAART Jakobus 4:6-12
Jakobus schreef: Onderwerp u aan God, en 
verzet u tegen de verleider, dan zal die van u 
wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u 
naderen.

DO. 23 MAART Matteüs 19:16-22
Jezus zei tot een rijke jongeman: Als je vol-
maakt wilt zijn, verkoop dan alles wat je bezit 
en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je 
een schat in de hemel bezitten. Kom daarna 
terug en volg mij.

VR. 24 MAART 1 Johannes 3:11-16
Johannes schreef: Wij weten dat we van de 
dood zijn overgegaan naar het leven omdat we 
elkaar liefhebben.

ZA. 25 MAART Lucas 1:39-56
Maria zei: Barmhartig is de Heer, van geslacht 
op geslacht, voor al wie hem vereert.

ZON. 26 MAART Johannes 11:1-45
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. 
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij 
sterft.

MA. 27 MAART Exodus 3:1-15
De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn 
volk er aan toe is, ik heb hun jammerklachten 
over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe 
ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen te 
bevrijden.

DI. 28 MAART Psalm 119:33-40
Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar 
winstbejag. Laat mij uw wegen gaan, en leven.

WO. 29 MAART Romeinen 13:8-10
Paulus schreef: De liefde berokkent uw naaste 
geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in 
de liefde.

DO. 30 MAART Jakobus 2:14-26
Jakobus schreef: Zoals het lichaam dood is zon-
der de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

VR. 31 MAART Jesaja 1:16-18
De Heer zegt: Al zijn je zonden rood als schar-
laken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood 
als purper, ze worden wit als wol.


