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ZA. 1 MEI Gal 5:16-18,22-23
Paulus schreef: Laat u leiden door de 
Geest. De vrucht van de Geest is lief-
de, vreugde en vrede, geduld, vrien-
delijkheid en goedheid, geloof, zacht-
moedigheid en zelfbeheersing.

ZON. 2 MEI Joh 15:1-8
Jezus zei: Als jullie in mij blijven en 
mijn woorden in jullie, kun je vragen 
wat je wilt en het zal gebeuren. De 
grootheid van mijn Vader zal zichtbaar 
worden wanneer jullie veel vrucht dra-
gen en mijn leerlingen zijn.

MA. 3 MEI 1 Joh 1:1-4
Johannes schreef: Wat wij gezien en 
gehoord hebben, verkondigen we ook 
aan u, opdat ook u met ons verbonden 
bent. En verbonden zijn met ons is 
verbonden zijn met de Vader en met 
zijn Zoon Jezus Christus.

DI. 4 MEI 1 Joh 3:16-20
Christus heeft zijn leven voor ons gege-
ven. Daarom horen ook wij ons leven te 
geven voor onze broeders en zusters.

WO. 5 MEI Ps 55:17-19
Ik roep tot God, de Heer zal mij red-
den. In de avond, in de morgen, in 
de middag klaag ik, en hij hoort mijn 
stem. Hij zal mij verlossen en in veilig-
heid brengen.

DO. 6 MEI Rom 14:13-19
Paulus schreef: Laten we elkaar niet 
langer veroordelen, maar neem u voor, 
uw broeder en zuster geen aanstoot te 
geven en hun niet te ergeren.

VR. 7 MEI Hnd 10:34-43
Petrus zei: God heeft bekendgemaakt 
dat hij door Jezus Christus het goede 
nieuws van de vrede is komen brengen. 
Deze Jezus is de Heer van alle mensen.

ZA. 8 MEI Ps 37:27-40
De rechtvaardigen vinden redding bij 
de Heer, hij is hun toevlucht in tijden 
van nood. Hij redt hen, want zij schui-
len bij hem.

ZON. 9 MEI Joh 15:15-17
Jezus zei tot zijn leerlingen: Ik noem 
jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrien-
den noem ik jullie, omdat ik alles wat 
ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb.

MA. 10 MEI W 10:9-14
De dienaren van de wijsheid zijn door 
Gods wijsheid uit de nood gered. Zij 
was het die de rechtvaardige de juiste 
weg wees. Ze liet hem Gods koninkrijk 
zien.

DI. 11 MEI Joh 3:22-36
Jezus die door God gezonden is, 
spreekt de woorden van God, en God 
schenkt de Geest in overvloed.

WO. 12 MEI Js 2:1-5
Uit het boek Jesaja: Eens zal de dag 
komen dat God zal rechtspreken tus-
sen de volken, over machtige naties 
een oordeel vellen. Zij zullen hun 
zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. Geen 
volk zal nog het zwaard trekken tegen 
een ander volk, geen mens zal meer 
weten wat oorlog is.

DO. 13 MEI Mc 16:15-20
HEMELVAART
Na Jezus’ hemelvaart gingen zijn leer-
lingen op weg om overal het nieuws 
bekend te maken. De Heer hielp hen 
daarbij en zette hun verkondiging 
kracht bij.

VR. 14 MEI Mt 9:18-26
Jezus zei tot een door hem genezen 
vrouw: Wees gerust, uw geloof heeft 
u gered.

ZA. 15 MEI Nu 6:22-27
Moge de Heer u zegenen en u be-
schermen, moge de Heer het licht van 
zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn, moge de Heer u zijn ge-
laat toewenden en u vrede geven.

ZON. 16 MEI Joh 17:1-11
Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlin-
gen: Bewaar hen, die u aan mij gege-
ven hebt, zodat zij één zijn zoals wij 
één zijn.

MA. 17 MEI Js 53:1-5
De dienaar van de Heer nam ons lijden 
op zich. Zijn striemen brachten ons 
genezing.

DI. 18 MEI 1 Pe 1:13-21
Door Christus gelooft u in God, die 
hem uit de dood heeft opgewekt en 
hem laat delen in zijn luister, zodat uw 
geloof tevens hoop is op God.

WO. 19 MEI 1 Kor 6:12-20
Wie zich met de Heer verenigt wordt 
met hem één geest.

DO. 20 MEI 1 Kor 12:12-27
Paulus schreef: Christus is te vergelij-
ken met een lichaam dat uit vele delen 
bestaat; ondanks hun veelheid vormen 
al die delen samen één lichaam. Wij 
zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 
daardoor één lichaam geworden, wij 
zijn allen van één Geest doordrenkt.

VR. 21 MEI Js 49:13-15
De Heer zegt: Kan een vrouw haar zui-
geling vergeten of harteloos zijn tegen 
het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij 
het vergeten, ik vergeet jou nooit.

ZA. 22 MEI 1 Kor 9:16-23
Paulus schreef: Dat ik het evangelie 
verkondig is niet iets om me op te la-
ten voorstaan. Ik kan niet anders.

ZON. 23 MEI Joh 15:18-27
PINKSTEREN
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer 
de Geest van de waarheid komt, die ik 
van de Vader naar jullie zal zenden, zal 
die over mij getuigen.

MA. 24 MEI Js 44:1-4
Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn 
dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal 
mijn geest uitgieten over jou.

DI. 25 MEI Hnd 15:5-12
Petrus zei: God heeft mij gekozen om 
de boodschap van het evangelie onder 
de volken te verspreiden en hen tot 
geloof te brengen. God, die weet wat 
er in de mensen omgaat, heeft blijk 
gegeven van zijn vertrouwen door hun 
de heilige Geest te schenken

WO. 26 MEI Mt 23:1-12
Jezus zegt: De belangrijkste onder 
jullie zal jullie dienaar zijn.

DO. 27 MEI 1 Pe 1:22-25
Petrus schreef: Het woord van de Heer 
blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het 
evangelie dat u verkondigd is.

VR. 28 MEI 1 Joh 5:1-4
God liefhebben houdt in dat we ons 
aan zijn geboden houden. Zijn gebo-
den zijn geen zware last.

ZA. 29 MEI Ps 138
Ik wil uw naam loven, God, om uw 
liefde en trouw: u hebt mij bemoedigd 
en gesterkt.

ZON. 30 MEI Mt 28:16-20
Jezus zei tot zijn leerlingen: Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op de 
aarde. Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest, en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb.

MA. 31 MEI Ps 34
Wie naar God opzien, stralen van 
vreugde, schaamte zal hun gezicht 
niet kleuren.


