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ZON. 1 MEI Johannes 21:15-19
Voor de derde maal vroeg Jezus aan Petrus: 
‘Houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat 
Hij voor de derde keer vroeg of hij van hem 
hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch 
dat ik van U houd.’

MA. 2 MEI Johannes 1:1-18
Johannes schrijft over Jezus: Het licht schijnt in 
de duisternis en de duisternis heeft het niet in 
haar macht gekregen.

DI. 3 MEI 2 Korintiërs 1:3-7
Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al 
onze ellende moed geeft, zodat wij door de 
troost die wijzelf van God ontvangen, anderen 
in al hun ellende moed kunnen geven.

WO. 4 MEI Jesaja 55:6-11
Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, roep Hem 
terwijl Hij nabij is.

DO. 5 MEI Jesaja 64:3-8
Heer, U bent onze Vader, wij zijn de klei, door  
U gevormd, wij zijn het werk van uw handen.

VR. 6 MEI Matteüs 11:28-30
Jezus zegt: Kom naar Mij, jullie die vermoeid 
zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik 
jullie rust geven.

ZA. 7 MEI Psalm 146
Gelukkig wie zijn hoop vestigt op de Heer,  
die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en 
alles wat daar leeft! Hij die trouw is tot in  
eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten en 
brood geeft aan de hongerigen. De Heer  
bevrijdt de gevangenen.

ZON. 8 MEI Johannes 10:22-30
Jezus zegt: Niemand kan iets uit de hand van 
mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.

MA. 9 MEI Jesaja 2:1-5
Uit de profeet Jesaja: Alle volken zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer. 
Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn 
paden bewandelen.’

DI. 10 MEI Galaten 4:1-7
Paulus schreef: Omdat u zijn kinderen bent, 
heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, 
die ‘Abba, Vader’ roept.

WO. 11 MEI Jesaja 54:1-10
De Heer zegt: Al zouden de bergen wijken en 
de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer 
van jou wijken.

DO. 12 MEI 1 Johannes 4:12-21
Johannes schreef: Wij hebben lief omdat  
God ons het eerst heeft liefgehad. Iemand  
kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, 
liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet,  
niet liefheeft.

VR. 13 MEI 2 Petrus 3:8-9,13-14
Petrus schreef: De Heer is niet traag met het 
nakomen van zijn belofte, zoals sommigen  
menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, 
omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt.

ZA. 14 MEI 2 Petrus 3:8-18
Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit  
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid woont.

ZON. 15 MEI Johannes 13:31-35
Jezus zegt: Aan jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

MA. 16 MEI Jesaja 62:1-5
Uit de profeet Jesaja: Omwille van mijn volk 
zal Ik niet zwijgen en ben Ik niet stil, totdat het 
licht van haar gerechtigheid daagt. Alle volken 
zullen je gerechtigheid zien. Men zal je noemen 
bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft 
bepaald.

DI. 17 MEI Jesaja 45:20-25
Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie 
aan de einden der aarde; want Ik ben God, er is 
geen ander.

WO. 18 MEI 2 Korintiërs 13:11-13
Paulus schreef: Wees blij, wees getroost,  
leef in vrede met elkaar – dan zal de God van 
de liefde en de vrede met u zijn.

DO. 19 MEI Johannes 10:11-18
Jezus zegt: Ik heb ook nog andere schapen.  
Ook die moet Ik hoeden: dan zal er één kudde 
zijn, met één herder.

VR. 20 MEI Daniël 3:51-90 (B:64-65)
Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, 
bezing hem in eeuwigheid. Want Hij heeft ons 
ontrukt aan het dodenrijk, uit de greep van de 
dood heeft Hij ons gered.

ZA. 21 MEI Jesaja 40:1-5
Baan een weg voor onze God. Oneffen plekken 
moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden 
worden een vlakte. De luister van de Heer zal 
zich openbaren voor het oog van al wat leeft.

ZON. 22 MEI Johannes 14:22-26
Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede 
geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven 
kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed 
niet.

MA. 23 MEI Hebreeën 8:6-13
Zo spreekt de Heer: Niemand zal zijn naaste 
meer hoeven te onderwijzen en te zeggen:  
‘Ken de Heer!’, want allen zullen mij kennen, 
van klein tot groot.

DI. 24 MEI Genesis 1:1-31
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht.

WO. 25 MEI 2 Korintiërs 1:8-11
Paulus schreef: We hebben het zwaar te  
verduren gehad, boven onze krachten. Dat liet 
ons beseffen dat we niet op onszelf moeten 
vertrouwen, maar alleen op de God die de  
doden opwekt.

DO. 26 MEI Efeziërs 1:15-23
HEMELVAART
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien 
waarop u hopen mag nu God u geroepen heeft.

VR. 27 MEI Johannes 15:9-17
Jezus zegt: Er is geen grotere liefde dan je 
leven te geven voor je vrienden.

ZA. 28 MEI Spreuken 3:1-12
Uit het boek Spreuken: Mogen liefde en trouw 
je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze 
in je hart.

ZON. 29 MEI Lucas 24:46-53
Terwijl Jezus de leerlingen zegende ging hij  
van hen heen en werd opgenomen in de hemel.  
Ze brachten hem hulde en keerden in grote 
vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze  
voortdurend in de tempel waren en God  
loofden.

MA. 30 MEI Jesaja 52:7-10
De Heer toont zijn heil ten overstaan van alle 
volken, en de einden der aarde zien hoe onze 
God redding brengt.

DI. 31 MEI Lucas 1:39-56
Maria zei: De Heer trekt zich het lot aan van 
zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft 
beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid.


