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GEBED 
 
 
Here Jezus, 
het is weer bijna Pasen – 
tijd om voor uw kruis te knielen en stil te staan 
bij de wetenschap dat U een geweldige prijs betaald hebt 
zodat ik Gods kind kon worden. 
 
Hoe kan ik ooit U genoeg bedanken 
voor het feit dat U bereid was de hemel prijs te geven 
om uw leven af te leggen, te lijden en te sterven 
zodat ik eens eeuwig mag leven. 
 
April is de maand om te juichen over een leeg graf –  
het bewijs dat U de dood voor altijd hebt overwonnen, 
zodat ik nu al dood voor de zonde ben 
en zeker kan zijn van het feit 
dat ook ik eenmaal uit de dood zal opstaan 
om eeuwig bij U te leven. 
 
Here, dank U wel voor de belofte 
dat U naar de hemel opgevaren bent 
om voor mij een plaats te bereiden. 
 
Geef dat ik elke dag zό zal leven 
dat ik gereed ben om  
als U weerkomt om me te halen, 
voor altijd bij U te zijn. 
 
Amen.   
 

Uit: Leven nabij God, nieuw dagboek voor de vrouw 
Auteur Nina Smit  
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Lied van de maand april Lied 647 alle verzen 
 

“Voor mensen die naamloos”  
 

Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven:  wij krijgen een naam. 
 

Voor mensen die roepend, tastend en zoekend door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, brood om te breken:  wij kunnen bestaan. 
 

Voor mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, God wil ons horen:  wij worden verstaan. 
 

Voor mensen die hopend, wankel gelovend door het leven gaan, 
herstelt God uit duister Adam in luister:  wij dragen zijn naam.  
 

Tekst: Henk Jongerius, melodie Jan Raas 

 
Over dit lied schreef Andries Govaert het volgende: 
 

Een tekst van vier strofen van zes korte regels met het rijmschema a-a-B-c-c-B. 
Een tekst voor mensen op weg, mensen die getekend worden door ervaringen 
van voorlopigheid, onzekerheid en kwetsbaarheid, mensen die nog zonder 
naam zijn en niet tot een onafhankelijk bestaan zijn gekomen. De eerste helft 
van iedere strofe geeft een karakterisering van deze mensen. De tweede helft 
doet een toezegging, roept een nieuwe werkelijkheid op. 
Het is dus verantwoord eerst deze karakteriseringen te bekijken. Deze mensen 
zijn wél naar buiten gericht, ze zijn roepend, tastend en zoekend; sterker nog 
ze hebben iets te verwachten, ze kijken uit naar iets (derde strofe). In de 
laatste strofe blijken die mensen, herkenbaar als de huidige mens, ook gelovig 
te zijn. Het zijn geen onverstoorbare standvastige ‘broeders’, hun basis is 
wankel en de vaststaande zekerheid van vroeger is nu de onzekere gang door 
het leven. Aan die mensen gebeurt hier en nu iets, zo klinkt steeds opnieuw in 
de tweede helft van iedere strofe. En ‘hier’ duidt op de plaats waar het lied 
wordt gezongen, de plaats waar mensen liturgie vieren, hun wel en wee voor 
de Levende brengen en luisteren naar Gods woord. Daar vindt steeds de 
verandering plaats die we nu per strofe zullen aanduiden:  

https://www.liedboekcompendium.nl/persoon/44-andries-govaart
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In de eerste strofe krijgen de naamloze een naam. Opvallend is dat het in de 
eerste helft steeds lijkt te gaan over anderen, terwijl het in de laatste regel 
gaat over ‘wij’. We worden van object tot subject.  
 

In de tweede strofe verandert het roepen en tasten en zoeken door het 
verschijnen van het teken van het breken van het brood in het stevige ‘kunnen 
bestaan’.  
 

In de derde strofe klinkt eerst het vragen en in de laatste regel ‘wij worden 
verstaan’.  
 

In de laatste strofe wordt de hoop en het wankel geloof getransformeerd in 
het dragen van zijn naam. Wij zullen zoals de eerste mensen (Adam) weer tot 
onze ware grootte komen, tot het echte leven. 
 
Bij de eerste uitgave van dit lied staat onder de tekst ‘naar Lucas 24,13-35’. In 
het Liedboek staat deze verwijzing er niet meer bij, maar wel in het Register op 
bijbelplaatsen (blz. 1587-1603). De verwijzing naar het Emmaüsverhaal lijkt er 
in eerste instantie wat bij gesleept, maar wat gebeurt er met deze tekst 
wanneer je het verhaal van de teleurgestelde en mismoedige leerlingen op 
weg van Jeruzalem naar Emmaüs erbij laat klinken? Nogal wat van de 
gebruikte woorden en uitdrukkingen krijgen meer contouren.  
‘Wij krijgen een naam’ kan verwijzen naar de naam van de eerste gelovigen: 
mensen van de Weg (Handelingen 9,2). ‘Ontwaakt hier nieuw leven’ verwijst 
ondubbelzinnig naar de verrijzenis, ‘brood om te breken’ stelt de maaltijd in 
Emmaüs present. ‘Vragend, wachtend en wakend’ verwijst dan naar de 
leerlingen die ‘leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël ging bevrijden’ 
(Lucas 24,21). Ten slotte worden de ‘wankel gelovende’ leerlingen versterkt, 
doordat de nieuwe Adam – Jezus – de oude mens opnieuw verbindt met God. 
 
Het lied wordt vaak gezongen als voorbede of in de buurt van de voorbede. Als 
deze analyse klopt, dat er niet gebeden wordt, maar dat een belofte wordt 
vervuld, dan zou het eerder geschikt zijn om als intredelied gezongen te 
worden, bijvoorbeeld in de paastijd, of in de Dienst van de Tafel (vanwege de 
tweede strofe). 
 
Lied van de maand mei is Lied 662, de verzen 1 en 4. “Heer, kom in deze tijd” 
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Van de voorzitter 
 

Als dit kerkblad op uw mat ligt is het al bijna zover dat ds. Vrijhof zijn intrede 
gaat doen in onze gemeente.  
In het kerkblad vindt u de uitnodiging die naar de meeste genodigden per mail 
verzonden is, dit om papier en dus het milieu te sparen. We hopen dat velen 
van u in de gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen. Het belooft een 
feestelijke dienst te worden waarin u kennis kunt maken met onze herder. 
 

Namens de kerkenraad wil ik vanaf deze plek ds. Westerveld bedanken die ons 
terzijde heeft gestaan in het beroepingsproces. Ik wil ook een woord van dank 
richten tot de beroepingscommissie. Er is veel werk verzet. 
Ik wil tevens dhr. Pieter Hoogvorst vanaf deze plek bedanken. Hij is inmiddels 
afgetreden als kerkrentmeester. In de dienst van 12 mei zullen we officieel in 
de dienst afscheid van hem nemen. Pieter dank je wel voor je jarenlange inzet 
en toegevoegde waarde aan de kerkenraad.  
 

Ik wil vanaf deze plek ook ds. Vrijhof en zijn vrouw Nadia van harte welkom 
heten in onze gemeente. 
Ik spreek de wens uit dat we met elkaar zullen zorgen dat zij zich snel thuis 
voelen. Maar als ik zie hoe we elkaar gedragen hebben het afgelopen jaar en 
hoe we omzien naar elkaar, ben ik er van overtuigd dat dit wel goed gaat 
komen. 
Ik kwam de afgelopen week de volgende spreuk tegen die ik met u wil delen: 

Loop niet achter me aan, ik zal misschien niet leiden.  
Loop niet voor me uit, ik zal misschien niet volgen.  
Loop gewoon naast me en wees mijn vriend. 
(Albert Camus) 

Yvonne 

Vanuit de diaconie 
De diaconie heeft zich de afgelopen tijd vooral beziggehouden met stille hulp. 
Daar kan ik u dus weinig over vertellen. Wel dat het voor ontvangers van stille 
hulp fijn is als ze merken dat ze niet alleen staan. Dat er mensen zijn die met 
hen meekijken, denken en kleine financiële ondersteuning kunnen bieden. 
Mensen weten zich gezien en dat is nou juist de boodschap die we als diaconie 
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door willen geven. God ziet ons mensen, maar laten wij als mensen elkaar ook 
zien. Dat brengt ons op het volgende de jaarlijkse Paasbloemengroet. 
 
Bloemengroet  
Zoals gebruikelijk willen we ook dit jaar weer de oudere, 
eenzame of zieke gemeenteleden een groet sturen. Een 
bloemetje om te laten weten dat ze niet vergeten zijn. 
Dat wij vanuit de gemeente aan hen denken. 
Dit kunnen wij als werkgroep Pastoraat en Diaconie niet 
alleen, wij vragen u het volgende: 
Dat u op Paas-morgen als u naar de kerk komt een bloemetje meeneemt. 
Dat u na afloop van de dienst één of meerdere bloemetjes wegbrengt naar de 
betreffende gemeenteleden. De diaconie en de werkgroep pastoraat zullen 
zorgen dat de kaartjes met adressen en groet voor u klaarliggen. 
Er liggen ook blanco kaartjes, dus voor een adres op het laatste moment is er 
ook een bloemetje!! Brengt u ook een zonnige groet namens onze gemeente? 
Alvast hartelijk bedankt!     

De diaconie 
De komende maand zullen we collecteren voor: 
 7  april diaconie algemeen 
14 april Stem in de stad 
18 april Voedselbank 
21 april diaconie algemeen 
28 april Bloemenfonds 
 5  mei diaconie algemeen 
Mocht u een gift willen doen, dan vindt u achterin het kerkblad de gegevens. 
Graag indien van toepassing het doel vermelden van uw gift. 
Alvast onze dank voor uw gift.      De diaconie 

 

Wekgroep Eredienst: 
Op 14 april, de zondag van Palmpasen, zullen er met kinderen weer 
Palmpasenstokken worden versierd en daarmee in optocht door de kerk gaan. 
Op 19 april, de Goede Vrijdag, gaat Marjolein Gieles de Aria “Können Tränen 
meiner Wangen” uit de Mattheuspassion en het koraal “Vergiss mein nicht”, 
beiden van Johann Sebastian Bach, ten gehore brengen. 
In beide diensten zal Ds. Vrijhof voorgaan.  

Hartelijke groet, namens de werkgroep Eredienst, Lida   
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KERKDIENSTEN       
 

 
 
 
 

Zondag   7 april    10.00 uur geen dienst 
 

Zondag  7 april    15.00 uur 

Bevestiging/Intrededienst ds. Vrijhof 

Voorgangers  ds. W. Westerveld en ds. P.J. Vrijhof 

Organist W. Stroman 

Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Zondag   14 april   10.00 uur Palmpasen 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Donderdag  18 april   19.00uur Witte Donderdag 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof     Heilig Avondmaal 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Vrijdag   19 april   17.00 uur Goede Vrijdag 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof  m.m.v. Marjolein Gieles 
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Zondag   21 april   10.00 uur Pasen 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Zondag   28 april   10.00 uur  
Voorganger ds. E.O. Sondorp uit Aerdenhout 
Organist M. van Vuure 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
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Zondag   5 mei   10.00 uur  
Voorganger mw. ds. S. ten Heuw uit Leiden 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Zondag   12 mei   10.00 uur  
Voorganger ds. P.J. Vrijhof  aftreden/ (her) bevestigen ambtsdragers 
Organist A. Woudenberg 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag  20 april  10.45 uur, Pasen, afscheid mw. Wassenaar 
Zaterdag 11 mei  10.45 uur, ds. P.J. Vrijhof, afscheid dhr.v.d. Bos
  

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag  6 mei  16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
Maandag  3 juni  16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
       

Agenda 
Woe    3 april  Moderamen in Beltveld 20.00 uur 
Do 11 april  Kerkenraad in Consistorie 19.45 uur 
Woe 24 april  Lokale Raad 20.00 uur 
Di 30 april  Kopij kerkblad inleveren 19.00 uur 
 

Opname in het ziekenhuis 
De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw 
naam na een opname niet automatisch door aan de kerk 
waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek 
wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven 
via een telefoontje aan een van de kerkenraadsleden. 
 

HET  GOEDE  UUR 
 

Woensdag 27 februari genoten de dames + twee heren van een fijn reisverslag 
vaar IJsland, het land van vuur en ijs, geisers en vulkanen, gletsjers en 
watervallen. Deze vakantiereis was gemaakt door ons bestuurslid Elly Furth.  
Zij had van deze onvergetelijke reis een mooi verslag gemaakt met veel 
schitterende foto’s. 
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Het leek ons wel een heel koud land. Je hoeft er niet heen te gaan voor 
bloemen en planten, maar wel voor het Noorderlicht. 
Op woensdag 27 maart gaan wij weer op reis, deze keer naar Japan. 
Onze spreekster Mariët Handgraaf heeft nl. een voettocht gemaakt over het 
Japanse eiland Shikoku. Zij vertelt over haar ervaringen tijdens deze voettocht  
langs een deel van een pelgrimsroute van 1200 km over dit eiland. De tocht 
ging over bergen, door steden, langs de kust, over het platteland en door 
rijstvelden. De route verbindt 88 tempels met elkaar. 
Van dit alles kunt u zittend genieten! 
Tot slot van de winter houden wij nog een wandeling vlak bij huis en wel door 
Haarlem. 
 Op woensdag  24 april laat een gids van “Gildewandelingen Haarlem”  ons 
zien wat voor mooie gebouwen daar zijn. Niet alleen de hofjes, maar ook de 
talloze musea, de diverse kerken, het Raadhuis, het Bolwerk en de molen, 
komen langs…. 
Aan het einde van de ochtend, zegt u vast:  “nooit geweten, dat Haarlem zo 
mooi is!” 
En één ding is zeker, nl. dat om 10.00 uur de koffie klaar staat in het Jeugdhuis 
met wat lekkers erbij en dat u daarbij hartelijk welkom bent. 
 

Namens het bestuur, Froukje  

Afgelopen diensten 
Zondag 10 maart ging mw.ds. van Doorn uit IJmuiden voor. Minouska zong het 
Pie Jesu uit het Requiem van John Rutter en het Unser Vater van Avro Pärt. Ze 
werd begeleid door de jarige organist, die op soesjes in het jeugdhuis 
trakteerde en bloemen van de kerk kreeg. 
In de oppasdienst werd door Stef geknutseld en het resultaat werd aan de 
dominee overhandigd. 
 
zonndag 24 maart ging ds. Bras uit Haarlem voor en preekte uit Lukas 13, 1-9 
en Exodus 6. Het koor Tout Venant o.l.v. Christiaan werkte mee aan en na de 
dienst met Passiemuziek. 
Tijdens de dienst zong het koor: 
 Psalm 51 “Ontferm U over mij, arme zondaar” 
“De dood van de zondaar wil ik niet” van Thomas Morley 
“Gij alleen doet wonderen” van Josquin Desprez 
“Gegroet, o Kruis, onze enige hoop” van Cristobal de Morales 
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De wijn is op 
Bruiloft in Kana 
We lezen in Johannes 2: 1-12. 
Op de bruiloft in Kana zijn de mensen al meerdere dagen aan het feesten. Een 
bruiloft duurde in die tijd en regio vaak een week. Dat dan de drankvoorraad 
op een gegeven moment op kan raken, is dus niet zo heel verwonderlijk. 
Maria en Jezus zijn ook op het feest. Als de wijn bijna op is, breekt er paniek 
uit. Maria denkt: dit moeten we voorkomen! Ik moet de bruid en bruidegom 
redden, anders zouden ze voor gek staan. Bovendien zou het lijken alsof ze 
arm zijn. Ze besluit naar Jezus te gaan. Ze wijst hem erop dat de wijn op is. 
Maria kent Jezus als geen ander.  

Zij weet wat er beloofd is over 
Jezus en wat haar is toevertrouwd 
door de engel: dat Hij de Zoon van 

God is. Maar Jezus reageert wat 
anders dan ze verwacht. Hij zegt: 

‘Vrouw wat wilt u van me?’ In onze 
oren klinkt dit wat onaardig, maar 

het Griekse woord voor ‘vrouw’ 
dat hier gebruikt wordt, laat juist 

zien dat Jezus haar respecteert. 
Andere vertalingen lezen: ‘Vrouw, 

wat gaat het u en mij aan?  
 
Jezus zegt haar dat zijn tijd nog niet gekomen is. In Johannes lezen we vaker 
dat Jezus verwijst naar het uur dat nog niet gekomen is. Hij verwijst daarmee 
naar het uur van zijn dood en opstanding, later in het evangelie. Het is het 
tijdstip dat door God zijn Vader wordt bepaald. Nu is het nog niet zover, maar 
het verhaal van de bruiloft in Kana is wel een begin van de bevrijding en 
redding die Jezus komt brengen aan de mensen. 
 
Symbolisch 
Het interessante in dit verhaal is dat we niet goed weten wie de bruidegom en 
bruid zijn. Ze hebben in ons verhaal geen naam en krijgen nauwelijks een rol 
toebedeeld. Eigenlijk is er sprake van een anonieme bruiloft. Daarmee kan de 
bruiloft symbool staan voor ons leven. Het feest in Kana kan gezien worden als 
het feest van ons leven en Jezus is bij ons te gast. 
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In het feest van ons leven is soms ook de wijn op. Het leven loopt anders dan 
je gedacht had, er komen barsten in de vreugde van je leven. Je hebt het 
moeilijk op je werk, de liefde is ver te zoeken in je relatie of je loopt met heel 
veel vragen rond over de zin van je leven. Je dacht dat je het leven in je vingers 
had, maar plotseling blijkt het veel moeilijker dan je dacht. Je wordt ouder en 
je raakt steeds meer beperkt.  
De mensen om je heen worden ook oud en je verliest steeds meer mensen. 
Het zijn dingen in ons leven die de feestvreugde bedreigen.  
Ook de wijn van je geloof kan opraken. Je hebt twijfels over God en je weet het 
even niet zo goed meer wanneer vrienden of collega’s om je heen heel anders 
denken over het geloof. Je bidt en je weet niet of God wel luistert. 
 
Nieuwe wijn 
Mag Jezus op die momenten in je leven van betekenis zijn? Mag Hij op het 
feest van jouw leven de wijn die opraakt, aanvullen? Dat betekent niet dat God 
vanzelfsprekend alle onrust in je leven wegneemt, een nieuwe baan geeft als 
je werkloos bent, of gezondheid als je daarom bidt. De wijn aanvullen in je 
leven heeft alles te maken met de dood en opstanding van Jezus. 
God laat in Jezus zien dat wij aanvaard zijn. Dat hij ons genade geeft, ons ziet 
zoals we zijn en ons niet alleen laat te midden van alles wat ons overkomt.  
Hij geeft hoop. Zijn liefde en genade zijn onuitputtelijk.  
 
God neemt niet alle moeite weg, maar kan wel op een heel diep niveau vrede 
geven waardoor je erop vertrouwt dat het in je leven goed zal komen, hoe het 
ook verdergaat, wat er ook gebeurt. Hij is erbij, Hij laat je nooit alleen en zal 
voor je zorgen.  
Hij geeft je misschien wat anders dan je had verwacht of wilt, maar hij belooft 
dat het goed komt. Hij vult op die wijze altijd de wijn aan, en geeft ons gul.  
We mogen al iets proeven van het grote bruiloftsfeest dat ooit komt, waarin 
we met God verenigd worden.  
 
Doe wat hij vraagt 
Toch is dat grote bruiloftsfeest niet alleen toekomstmuziek. Want in dit 
verhaal leren we dat God in ons leven niet op afstand is, maar in Jezus in ons 
gewone dagelijkse leven naar ons toekomt. We zien het op deze bruiloft; daar 
is Hij, in het gewone leven van deze mensen.  
Maar hoe vult Hij de wijn in ons leven dan aan? En wat moeten wij doen?  
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Maria zegt tegen 
de bedienden: 
‘Doe wat Hij van je 
vraagt’.  
En Jezus roept de 
bedienden en 
vraagt hen de 
watervaten te 
vullen met water. 
Tot aan de rand. 
Ze luisteren naar 
hem, doen wat Hij 
vraagt en 
vervolgens 
verandert Jezus 
het water in wijn.  
 
Zo vraagt Jezus ook aan ons om te doen wat God van ons vraagt. 
Dat is een leven, leven vanuit de gulle genade van Jezus. Hij heeft de beste 
wijn voor het laatst bewaard en blijft ons telkens uitnodigen om bij Hem te 
komen. 
 
Watervaten worden wijnvaten 
Dit verhaal laat iets zien van een nieuw begin. De watervaten, bedoeld voor 
rituele reiniging, veranderen in wijnvaten. De mensen hoeven zich niet langer 
met water van de watervaten rein te maken voor God, maar mogen door 
Jezus’ genade feest vieren. 
Niet langer is de wet uit het Oude Testament de bepalende factor om als mens 
goed te leven en God te ontmoeten, Jezus laat zien dat Hij zelf de persoon is 
die onze wijn aanvult, zodat we voluit mogen leven. De wijn van Jezus raakt 
nooit op. Er is niet net genoeg, maar de genade die in Jezus Christus aan ons 
wordt gegeven is gul en groots. 
 
Mag Hij de wijn van jouw leven aanvullen? 

Jantine van Iersel-Veenhof, 
uit Woord & Dienst maart 2019 
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Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 28 april Pianorecital 
Martin Oei 

Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangsprijs: 5 euro 
 

 
Taizé dienst  

Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst. ‘s 
winters in de Agatha Kerk en anders in de Dorpskerk in Zandvoort  
met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.  
Het inzingen begint om 19.00 uur. 
 

 
Het Goede Uur, Woensdag 24 april 10.00 uur 

Spreker: een Gids van “Gildewandelingen Haarlem” 
Onderwerp: HAARLEM 
 
 

 
Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters: 
ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789     
ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889 
ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort 
    IBAN nummer: NL61INGB 0000089908  
ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532 
ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau    
    NL12 INGB 0000478305   
 
 

 

 
 
 
 
 

DIAKONIE 
Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780 
Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen 
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diakonie of Zending 
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Bijbelrooster voor de maand April 2019  
 
1 maandag Leviticus 4:22-26  Leiders staan niet boven de wet  
2 dinsdag  Leviticus 4:27-35 Vergeving is niet goedkoop  
3 woensdag Leviticus 5:1-13  Wegkijken is strafbaar  
4 donderdag  Leviticus 5:14-26  Boetebeleid  
5 vrijdag  Leviticus 6:1-6   Het vuur blijft branden  
6 zaterdag Leviticus 6:7-11  Voedsel voor priesters 
7 zondag  Psalm 59  Gebed om bevrijding  
 
8 maandag  Hosea 1:1-9   Getrouwd met een ontrouwe 
9 dinsdag  Hosea 2:1-9   De HEER is trouw, ondanks ontrouw 
10 woensdag  Hosea 2:10-25   Gekrenkte liefde  
11 donderdag  Hosea 3:1-5   Voorbeeldig  
12 vrijdag  Hosea 4:1-11  Al die ellende is geen toeval … 
13 zaterdag Hosea 4:12-19   Van kwaad tot erger  
14 zondag  Lucas 19:29-48   Benedictus  
 
15 maandag Hosea 5:1-7   Valstrikken  
16 dinsdag Hosea 5:8-15   Gevolg van foute keuzes  
17 woensdag Lucas 22:1-13   Voorbereidingen  
 
18 donderdag  Lucas 22:14-65   Tafelgesprekken en wapengekletter 
19 vrijdag  Lucas 22:66-23:56  Genade door onrecht  
20 zaterdag Hosea 6:1-3   Lied van hoop  
21 zondag  Lucas 24:1-12  Zondagsactiviteit  
22 maandag  Lucas 24:13-35   Uitleg  
 
23 dinsdag Lucas 24:36-53   Feest van herkenning  
24 woensdag Psalm 56   Help! 
25 donderdag Leviticus 6:12-16  Gebroken brood  
26 vrijdag Leviticus 6:17-23  Heilige maaltijd  
27 zaterdag Psalm 61   Lang leve de koning  
28 zondag Leviticus 7:1-10  Herstelwerkzaamheden  
29 maandag Leviticus 7:11-27  Let op vet 
30 dinsdag Leviticus 7:28-38  Priesterloon  
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