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“KERSTLIED VOOR ALLE DAGEN”   
Ter overweging bij Johannes 1: 1 – 14 
 
Advent en Kerstfeest vieren, dat is elkaar het 
verhaal vertellen van God en mensen. 
Samen Gods toekomst verwachten, er van dromen én er naar 
toe werken, met hart en ziel. 
Het is terugblikken én vooruitkijken. 
Dat is ook wat de evangelisten deden, toen ze het Evangelie 
op schrift stelden, zoals zij het gezien en gehoord hadden. 
Het verhaal van Jezus móest doorverteld worden: zijn leven 
lang geleden is van wezenlijk belang voor de toekomst. 
De evangelist Johannes probeert dat te verwoorden, meteen 
aan het begin van zijn evangelie-boek. Op een dichterlijke, 
filosofische manier beschrijft hij de grote betekenis van Jezus. 
Een beetje ook als een lied: je zou kunnen stellen dat het 
Johannes-evangelie begint met een kerstlied! 
‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. Alles is erdoor ontstaan…’ 
Johannes voert ons in gedachten terug naar het boek Genesis, 
dat ook begint met een lied: het scheppingsverhaal, een soort 
gezongen geloofsbelijdenis. 
God schiep orde in de chaos door een woord uit te spreken: 
‘Licht!... Er moet licht komen.’ 
‘In het Woord was leven’, schrijft Johannes, ‘Het licht schijnt in 
de duisternis… het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar 
de wereld kwam.’ 
Kijk, zegt Johannes, in de diepste zin draait alles om Jezus 
Christus, de Zoon, Gods messiaanse mens. In de duisternis van 
onze wereld, in de chaos, komt Hij Gods licht opsteken. Hij is 
het waarachtige, échte licht. Hij laat het licht van Gods liefde 
schijnen over de gehele aarde, voor ieder mens. 
‘Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond.’ 
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Jezus is het levende bewijs dat God zich daadwerkelijk met zijn 
schepping bezighoudt. Jezus was Gods woord, Gods ántwoord 
op alle duisternis. Gods tegen-actie: tegenover donker, haat, 
verdriet, dood stelde God licht, liefde, troost, léven. 
Het Kerst-kind is tegelijk ook de Paas-mens! 
Het kan zijn dat je daar niet zo veel boodschap aan hebt, dat je 
daar je deur liever voor sluit… 
Maar, als je Jezus buiten je deur houdt, zet je dan eigenlijk niet 
jezelf in de kou? 
Wie hem binnenlaten, schrijft Johannes, ‘wie hem wel 
ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 
gegeven om kinderen van God te worden.’ 
Het cadeau om een kind van God te mogen zijn, om te leven 
als broer of zus van Jezus, om je te mogen warmen aan het 
licht van Gods liefde… 
En als vanzelf gaan we die liefde dan ook uitstralen, in de 
wereld om ons heen, dwars tegen alle donkerheid en 
tegenkrachten in. 
Als we in dat licht het Kerstfeest vieren, dan ontvangen we 
weer nieuwe kracht. 
Zo wordt het Kerstfeest óók - op voorhand – feest van de 
Ostanding: feest van ópstaan en vol goede moed op weg gaan, 
in ons leven, naar Gods Toekomst toe, in de Geest van de 
Heer. 
Feest van liefde en vrede, feest van hoop en verwachting… 
Alle dagen… met hart en ziel. 
 
Ik wens u en jullie allemaal persoonlijk, en ons samen als 
gemeente, een gezegend Kerstfeest, vol licht en liefde en 
vrede. 
Met een hartelijke groet, 
ds Corrie Pronk. 
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Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
 
- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op 
woensdag 15 januari 2014 
- Onze predikant Ds. C. Pronk is gevraagd om als predikant, 
met ingang van 1 januari 2014, de classis Drachten te 
vertegenwoordigen in de landelijke synode van de Protestante 
Kerk Nederland. De kerkenraad heeft ingestemd met dit 
verzoek van de classis. 
- Dhr. Arend Overwijk stopt met directe ingang, met zijn werk 
als pastoraal medewerker.  
-  Sjoukje van der Molen stopt met haar werk in de redactie 
van Tsjerkepaad.  
Beide worden hartelijk bedankt voor hun werk en inzet in de 
afgelopen jaren. 
- Ds. C. Pronk heeft vakantie van maandag 6 januari tot en met 
13 januari 2014. 
- Mocht u geen Tsjerkepaad hebben gekregen, het uwe 
hebben weggegeven of zijn kwijtgeraakt. Een extra exemplaar 
kan worden opgevraagd bij mevr. Tietia van der Meulen, 
 tel. nr 0513 571592. 
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag 
kindernevendienst, we hopen elke zondag op de aanwezigheid 
van kinderen. 
 
Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg 
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Gemeentenieuws. 
 
Zieken; 
Mevr. T. Jeeninga, Riperwei 7, is weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis. 
Wij wensen haar van harte beterschap toe. 
Verhuisd; 
Mw. S. M. Reitsma is komen wonen op de Heawei 11, 8406 
AW Tijnje. 
Mw. R. Romkema is verhuist naar Amersfoort. 
Veel plezier in jullie nieuwe woonplaats. 
Kopij; 
De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor 
donderdag 23 januari  
bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-mail: 
marco.dijkstra@planet.nl of bij Rhodé Tanja, Warrewei 72, e-
mail:  
jan_tanj@hotmail.com  
 
De redactie wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar. 
 
De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze 
gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar: 
 
17 nov. - Fam. S.J. Henstra, Warrewei 4, Tijnje. 
24 nov. - Fam. P. Reitsma, Hein Voswei 40, Tijnje. 
  1 dec. - Rick de Leeuw, Romke van Damwei 12, Tijnje. 
  8 dec. - Mevr. T. Jeeninga, Riperwei 7, Tijnje. 
 
 
 
 

mailto:marco.dijkstra@planet.nl
mailto:jan_tanj@hotmail.com
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GELOVEN… VANDAAG… 
            BELIJDENIS… DOEN…? 
 
Als je wilt nadenken over geloven, 
wat dat is, hoe dat werkt, 
en daar met anderen over wilt praten… 
Als je vragen hebt over wat het (christelijk) geloof inhoudt…  
Als je wilt onderzoeken wat geloven kan betekenen,  
voor jou, in het leven van vandaag… 
En/of als je er over denkt om belijdenis te willen doen… 
 
Neem dan contact op met ds Corrie Pronk: 
domineepronk@live.nl 
 
(En mocht je alleen in het weekend in Tijnje/Terwispel zijn:  
geen enkel probleem!  
In overleg vinden we wel geschikte data om bij elkaar te 
komen.) 
 
 
KOFFIE-OCHTEND, voor iedereen 
 
Omdat het koffiedrinken in oktober vorig jaar heel geslaagd 
was, organiseren we een extra koffieochtend. 
Voor iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee, met 
wat lekkers erbij, en een gezellig gesprek. 
Weet dat u/jij welkom bent,  
en neem gerust een goede buur of vriend(in) mee! 
Datum: do. 16 januari 2014 
Plaats: de Utkomst 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur 
 
Info en opgave bij Fokje Hokwerda en ds. Corrie Pronk. 

mailto:domineepronk@live.nl
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Vanuit de Diaconie……. 
 
Veertigdagentijdkalender 
De voorbereidingen om als gemeente samen een 
veertigdagentijdkalender te maken zijn in volle gang, maar we 
willen graag nog een oproep doen aan u, jullie om mee te 
doen. Heeft u iets wat u wilt delen met de hele gemeente en 
dat past in de veertigdagentijd, aarzel dan niet maar geef dit 
door aan één van onderstaande personen. Het kan van alles 
zijn: een herinnering, een tekening, een foto, een gedicht, een 
geloofsgetuigenis, een lied, een….. 
Wacht niet te lang met inleveren van de kopij, want de 
sluitingsdatum is 15 januari 2014. 
Om er een mooi geheel van te maken en de kalenderboekjes 
voor de 40-dagentijd uit te kunnen delen, is het nodig dat de 
kopij dan binnen is.  
We hopen met deze activiteit iets waardevols te maken voor 
en door onze gemeente. 
Uw bijdrage kunt u geven op papier, per e-mail of stick aan 
één van de volgende gemeenteleden, zij zullen proberen er 
een mooi geheel van te maken: 
 
Ineke van de Biezen (kikvandebiezen@yahoo.com) 
Alie de Bruin (jwadebruin@gmail.com)  
Gina Weidenaar (dirkgina@planet.nl)  
 
Noodhulpcollecte Filippijnen 
 
De noodhulpcollecte voor de slachtoffers van de natuurramp 
op de Filippijnen heeft totaal € 248,11 opgebracht. De 
diaconie heeft besloten dit bedrag aan te vullen tot € 500,-- en 
dit bedrag is gestort op de rekening van de Samenwerkende 
Hulporganisaties (S.H.O.), waarin Kerk in Actie participeert. 

mailto:kikvandebiezen@yahoo.com
mailto:jwadebruin@gmail.com
mailto:dirkgina@planet.nl
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Hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Stamppotbuffet 
 
Op maandag 18 november hebben 27 mensen genoten van 
een heerlijk stamppotbuffet. Het was fijn om elkaar op deze 
manier te ontmoeten. Hierbij willen we de koks nogmaals 
hartelijk bedanken voor het heerlijke eten! 
 
Namens de diaconie, 
Fokje Hokwerda Akkerman  
 
Persbericht van de vergadering ter classis van woensdag 20 
november 2013 bij de Ontmoetingskerk te Beetsterzwaag 
                       WAAR OVER SPRAKEN ZIJ 
 
Kort na half 8 kon ds. Van Gulik een goed gevulde zaal met 
afgevaardigden van de verschillende classiskerken welkom 
heten in Beetsterzwaag. Na de opening (Psalm 39, enkele 
gedachten en gebed) door een afgevaardigde van Hervormd 
Donkerbroek-Haule begonnen we. 
De agenda wordt onveranderd de rode draad voor de avond. 
Vanuit de notulen gaf Serious Request aanleiding tot een 
samenspraak. Het doel: “Betere watervoorziening zodat 
minder kinderen sterven door diarree” oogst alle lof en 
waardering. Elke gemeente kan naar eigen goeddunken 
aandacht geven aan dit zeer toe te juichen doel. Jongeren 
beleven veel aardigheid om zelf het geld naar het glazen huis 
te brengen. En geef ze eens ongelijk. Goed zo! 
De voorzitter loodst ons door de ingekomen en uitgegane 
stukken heen. De gecorrigeerde versie van de Huishoudelijke 
Regeling Classicale Vergadering valt in goede aarde bij 
iedereen en we merken dat we aan 3 keer per jaar vergadering 
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genoeg hebben. Onze afgezant naar de Generale Synode staat 
vanavond na 9 jaren trouwe dienst hier voor ons als 
verslaggever. “Het plezier overheerst omdat het steeds 
waardevoller is geworden en de rapporten dunner. Elk jaar 
wordt er een Ethisch thema besproken. Dat was dit jaar 
“Familie als gegeven”. Ook andere onderwerpen als 
“kindercatechese”, “het ambt” krijgen de aandacht. 
Belangrijke zaken die zeker een vervolg krijgen in de Synode”. 
Binnen onze classis Drachten vindt ds. Pronk bereid om deze 
Synodevergaderingen namens ons bij te wonen. Onze classis 
mag namelijk een predikant afvaardigen. Omdat ook onze 
vergaderingen bekostigd moeten worden, stellen we de 
begroting vast. Naast het geld zijn ook de mensen belangrijk: 
wie wil, deelt van eigen wel en wee mee. De drie nieuwe 
predikanten (van Beetsterzwaag, Nijbeets en Donkerbroek-
Haule) krijgen geledenheid zich voor te stellen. En daarna 
gaan we aan de koffie.  
Na de pauze krijgt dr. Marten van der Meulen het woord. Het 
onderwerp “De twintigers en dertigers en de kerk” raakt bij 
velen aan een wezenlijk knelpunt in onze gemeenten. In de 
vorige eeuw wijzen sporen er op dat onze betrokkenheid 
veranderd is. Van oudsher kregen gemeenten vorm in de 
locale situatie en de leden kwamen uit de directe regio. De 
jongeren van nu hebben een netwerk van mensen dat zich 
Nederlandbreed uitstrekt of nog breder. Hoe herkenbaar is het 
(!) dat de eigen familie in de directe regio bleef wonen.  
Vanaf 1850 begint de secularisatie voor de hedendaagse 
effecten te zorgen. Goed om van de inleider te horen dat er 
vanuit onderzoek al lijnen te trekken zijn maar dat er ook nog 
heel veel wacht op nader onderzoek. Met name de talrijke 55-
plussers in de kerk en de kleine aantallen 20-gers en 30-gers 
stellen vragen. In de geloofsoverdracht tussen deze generaties 
hapert het. En wat dat precies is, is nu nog vraagteken. Zitten 
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er mogelijkheden in inter-generatieve contacten? Na een 
boeiend heen en weer van reacties en antwoorden, ontdekken 
we dat we wel veel wijzer geworden zijn maar toch zonder 
een ééns-luidende oplossing weer naar huis gaan. Het samen 
delen van deze vragen van ons gemeente-zijn doet goed. We 
nemen er op een zeer betrokken wijze deel aan. Na gebed en 
een “wel thuis” gaan we allemaal weer terug naar onze eigen 
werkplek.    
 
 
 
 
 
 

Bedankje 
 
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de kaartjes en 
felicitaties bij ons 35 jarig huwelijk. Het geeft een warm gevoel 
dat er zo veel mensen zijn die dan aan je denken. 
 
Wim en Janneke Vrijburg 
 
Bedankje 
 
Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten, 
bloemen en bezoekjes. 
Het doet goed als er zo veel mensen met je meeleven. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Adi en Jan Barnhoorn 
 
Heel veel dank! 
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Om samen met ons een dankdienst te houden, jullie 
felicitaties, het geld voor het project in Kenia en alle fijne 
woorden voor ons 40- jarig jubileum. 
Ook hierbij de vele reacties bij de geboorte van onze kleinzoon 
Reinier. 
Hartverwarmend allemaal! 
Bij dit alles past: Verwondering en Dankbaarheid. 
 
Dank ook namens: 
Wout en Tamsin 
Luuk en Idske 
Boele en Taapke. 
 
 
Bedankje 
 
Bij deze bedank ik hartelijk voor de bloemen die ik als opkikker 
van de Protestantse Gemeente heb ontvangen. 
Wat een verrassing! 
 
Hartelijke groet, 
Siebe J. Henstra 
 
Collecterooster 
 
25 december 2013 Collecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel 
Komt allen tezamen 
Kerst brengt samen. In letterlijke zin, als we een paar dagen 
vrijmaken om thuis samen te zijn met familie en vrienden. In 
deze kerk, waar we samenkomen om de geboorte van Jezus 
vieren. Maar kerst brengt ook harten samen – over 
geografische grenzen heen. Het kerstevangelie opent je hart 
voor de ander, bijvoorbeeld voor de kasteloze Dalit-kinderen 



13 

in India die om hun afkomst worden geminacht en 
verwaarloosd. U kunt vandaag iets doen om deze kinderen te 
laten voelen dat ze de moeite waard zijn. Heel praktisch, met 
een bijzondere gift in de kerstcollecte. Kerk in Actie gebruikt 
uw gift om deze kinderen te leren dat ze wél de moeite waard 
zijn en om te zorgen dat ze naar school gaan. Letterlijk een 
levensgroot verschil, draagt u daaraan bij via de collecte? 
 
19 januari 2014: Collecte Oecumene Geloven in 
verbondenheid 
Aan het begin van de week van het gebed (19 tot en met 26 
januari), is de landelijke collecte van de Protestantse Kerk 
bestemd voor de Oecumene. In deze week worden we als 
christenen opgeroepen om eensgezind te zijn. Vanuit die 
oproep zoekt ook de Protestantse Kerk naar overeenkomsten 
in geloven en zoekt op verschillende terreinen samenwerking 
met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Zo neemt de 
Protestantse Kerk deel aan de Wereldraad van Kerken en is in 
2013 is in samenwerking met acht verschillende 
kerkgenootschappen het nieuwe liedboek uitgebracht. Sinds 
enkele jaren organiseert de Protestantse Kerk samen met de 
Rooms-Katholieke Kerk, EO, RKK en het Nederlands 
Bijbelgenootschap The Passion. Met dit jaarlijks terugkerende 
evenement vlak voor Pasen, worden meer dan een miljoen 
mensen bereikt met het Evangelie, niet alleen kerkleden, maar 
ook mensen die niet (meer) in de kerk komen. De opbrengst 
van de collecte is bestemd om deze en andere oecumenische 
activiteiten nu en in de toekomst mogelijk te maken. 
 
26 januari 2014 Collecte Catechese & Educatie Waar geloof 
verder gaat 
Op zondag 26 januari is de landelijke collecte bestemd voor 
catechese en educatie in de Protestantse Kerk. Via de 



14 

catechese kunnen jongeren vanuit een veilige plek leren wat 
geloven betekent. Catechese geven vraagt in deze tijd veel van 
de mensen die zich daarvoor inzetten. Gelukkig staan zij er 
niet alleen voor. Er zijn mogelijkheden voor training en 
toerusting via het toerustingscentrum van de Protestantse 
Kerk. De jeugdorganisaties JOP en HGJB ontwikkelen speciale 
materialen voor de catechese, verzamelen kennis over 
catechese en zijn een vraagbaak voor catecheten. Met de 
opbrengst van de collecte blijft de toerusting van catecheten 
mogelijk. Dan kan de kerk blijvend investeren in de 
geloofsopbouw van jongeren en is er hoop voor de kerk van 
de toekomst, omdat ‘het geloof verder gaat’. 
>Bekijk ook het filmpje over Chris, de catecheet op 
www.pkn.nl/chris 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Heeft u voor een dienst 
een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
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Zondag 22 december 9.30 uur  dienst in: Terwispel 
    4e advent 
 Voorganger:  Dhr. B. S. Smedes / Drachten 
 Organist:  Hielke v.d. Meulen   
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: alle leiding 
 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk  
 Bloemenbezorger: J.W. de Bruin 
 
Dinsdag 24 december 22.00 uur   dienst in: Tijnje 
    Kerstnacht 
 Voorganger:       Ds. C.K.J. Pronk  
 Organist:  Anton v.d. Meulen Met  
    medewerking van het  mannakoor 
 Ouderling van dienst: Pieter Reitsma  
 Collectes zijn voor: 1 collecte voor het  
    Nederlands Bijbelgenootschap. 
   
Woensdag  25 december 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
   Feest van de geboorte van de Heer 
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 M.m.v:   De Bazuin o.l.v: Guus Pieksma   
    kerstfeestkoor o.l.v: Ad de Koning 
 Oppas:   Marrit v.d.Meulen 571801 
 Kindernevendienst : ja  
 Ouderling van dienst: Beke Hendriksma  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie/kerkinactie/Kinderen 
    in de knel 
    2e kerk  
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Zondag 29 december 9.30. uur dienst in: Tijnje 
 Voorganger:  Ds. W. Schot / Heerenveen   
 Organist:  Rob Huyzer   
 Oppas:   Ankie de Boer 572871  
 Kindernevendienst: ja  
 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
   
                                      2e kerk   
 Bloemenbezorger:     J. Adema  
 
 
Dinsdag 31 december 19.30 uur  dienst in: Tijnje 
    Oudejaarsavond 
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Hielke v.d.Meulen  
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Collectes zijn voor: 1 collecte voor de kerk 
  
Zondag 5 januari 9.30 uur  dienst in: Tijnje 
    Nieuwjaar + koffiedrinken 
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Ad de Koning    
 Oppas:   Irene Overwijk 571475 
 Kindernevendienst : ja   
 Ouderling van dienst: Geartsje Romkema 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk  
    3e kerk en gebouwen 
 Bloemenbezorger: Mevr. M. de Kler  
 

   
Zondag 12 januari 9.30 uur  dienst in: Terwispel 
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 Voorganger:  Dhr. L. v.d. Ven / Oldeboorn 
 Organist:  Hielke v.d.Meulen 
 Oppas:   Johanneke Rog 571484 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool : Harold en Taapke  
 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: J. v.d. Meer  
 
Zondag 19 januari 9.30 uur  dienst in: Tijnje 
    Evangelisatiedienst 
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Anton v.d. Meulen   
 Oppas:   Cobina Dijkstra 571141 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Taapke 
 Ouderling van dienst: Pieter Reitsma 
 Collectes zijn voor: 1e evangelisatie 2e kerk/ oecumene 
 Bloemenbezorger: K. Eliveld  
 
 
Zondag 26 januari 9.30 uur dienst in: Tijnje 
 Voorganger:  Ds. A.J. Jonker / Langezwaag 
 Organist:  Hellen Visser    
 Oppas:   Joanne Dijkstra 571141 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool : Foekje en Taapke  
 Ouderling van dienst: Beke Hendriksma 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk / catechese en educatie 
 Bloemenbezorger: P. Kik  
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Zondag 2 februari 9.30 uur  dienst in: Terwispel 
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Lisanne Ziel 571624 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Taapke 
 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk /werelddiaconaat 
    3e kerk en gebouwen 
 Bloemenbezorger: S. v.d. Meulen  
 
Bijbelleesrooster 

zondag 22 december Matteüs 1:18-25 

maandag 23 december Titus 2:1-10 

dinsdag 24 december Titus 2:11-15 

woensdag 25 december Titus 3:1-7 

donderdag 26 december Titus 3:8-15 

vrijdag 27 december Jeremia 30:1-11 

zaterdag 28 december Jeremia 30:12–31:1 

zondag 29 december Jeremia 31:2-14 

maandag 30 december Jeremia 31:15-22 

dinsdag 31 december Jeremia 31:23-34 

woensdag 1 januari Jeremia 31:35-40 

donderdag 2 januari Jeremia 32:1-15 

vrijdag 3 januari Jeremia 32:16-25 

zaterdag 4 januari Jeremia 32:26-44 

zondag 5 januari Matteüs 2:1-12 

maandag 6 januari Matteüs 2:13-23 

dinsdag 7 januari Psalm 136 

woensdag 8 januari Jeremia 33:1-11 

donderdag 9 januari Jeremia 33:12-26 

vrijdag 10 januari Jeremia 34:1-7 
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zaterdag 11 januari Jeremia 34:8-22 

Zondag 12 januari Matteüs 3:1-17 

maandag 13 januari Jeremia 35:1-11 

Dinsdag 14 januari Jeremia 35:12-19 

woensdag 15 januari Jeremia 36:1-19 

donderdag 16 januari Jeremia 36:20-32 

Vrijdag 17 januari Psalm 115 

zaterdag 18 januari Leviticus 8:1-17 

Zondag 19 januari Leviticus 8:18-30 

maandag 20 januari Leviticus 8:31–9:6 

Dinsdag 21 januari Leviticus 9:7-24 

woensdag 22 januari Leviticus 10:1-11 

donderdag 23 januari Leviticus 10:12-20 

Vrijdag 24 januari Psalm 132 

zaterdag 25 januari Matteüs 4:1-11 

Zondag 26 januari Matteüs 4:12-22 

maandag 27 januari Spreuken 1:1-19 

Dinsdag 28 januari Spreuken 1:20-33 

woensdag 29 januari Spreuken 2:1-22 

donderdag 30 januari Spreuken 3:1-12 

Vrijdag 31 januari Spreuken 4:13-26 
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