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Aan allen die zich verbonden weten met de Communiteit Spe Gaudentes, en de 
Gemeenschap Oudezijds100

Op de omslag zijn de twee Ikonen die bij Maria Kapel in Waskemeer en bij de St Joris 
kapel in Amsterdam horen. De twee plaatsen die het hart van de communautaire 
gemeenschap vormen.
Beiden zijn onlosmakend met elkaar, met de Kerk en de wereld verbonden.

In het Calendarium zijn de liturgische gegevens van ons gezamenlijk geloven en 
een aantal hoogtepunten uit het gemeenschapsleven aangegeven. Voor onze 
kapeldiensten biedt dit de nodige gegevens. Maar niet alleen voor in de kapel, ook 
voor weekteksten tijdens de lunch, voor het gemeenschappelijk gebedsleven op 
afstand en als hulpmiddel voor ieders persoonlijke moment met God.
Het uitgangpunt van het Calendarium is dat zij eenheid geeft tussen Schrift en het 
dagelijks leven.
Elke zondag kent een eigen schriftlezing, uit de zondagse lezingen komt de 
weektekst zodat de zondag door alle dagen heen blijft klinken.
In principe volgen wij het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken voor 
de zondagen.
Voor de weekdagen volgen wij de Revised Common Lectionary, een internationaal 
oecumenisch leesrooster. Als belangrijkste principe bij dit rooster geldt: de 
doorgaande ochtend- en middaglezingen wijzen naar de zondagse lezingen.
Zo zijn de tekstgedeelten gekozen omdat ze verwijzen naar of een nieuw licht 
werpen op de zondagse kerkelijke lezingen. Tot en met woensdag refereren ze 
aan de lezing of het thema van afgelopen zondag, vanaf donderdag wijzen 
ze vooruit naar de komende zondag. Het leesrooster is daarmee niet meer los 
te zien van de zondagse erediensten. 
Ook wordt rondom de zondag een weekpsalm, met de aanduiding ‘wp’, 
gelezen. Daarnaast wordt per dag een aantal dagpsalmen, met de aanduiding 
‘dp’ aangereikt, waarmee we ook dit jaar het dagelijkse psalmenrooster van het 
protestantse  ‘Dienstboek – een Proeve’ volgen.
Wanneer de zondagse evangelielezing van het Revised Common Lectionary afwijkt 
van die van de Raad van Kerken wordt deze apart vermeld met de aanduiding ‘rcl’.
Onze verbondenheid met God’s uitverkoren volk geven wij in dit Calendarium blijk 
door middel van de vermelding van de grote Joodse feestdagen.
We hopen dat dit Calendarium een instrument mag zijn tot de ontmoeting met de 
Eeuwige, een handreiking voor de liturgie, dienst aan God en de Wereld en de 
ordening van ons dagelijks leven.

br Rik Florentinus sg
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1e zondag van de Advent

Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s 
avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ‘s morgens vroeg, 
opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. Marcus 13:24-37

Zondag 29 november
Jesaja 63,19b-64,837
1 Korintiërs 1,1-9
Marcus 13,24-37

Maandag 30 november
vl o: Micha 4:1-5; Openbaringen 15:1-8
wp: 79  dp: 5/7/124 
Andreas

Dinsdag 1 december
vl o: Micha 4:6-13; Openbaringen 18:1-10
wp: 79  dp: 25/10/9

Woensdag 2 december
vl o: Micha 5:1-5a; Lucas 21:34-38
wp: 79  dp: 30/12,15/13

Donderdag 3 december
vl o: Hosea 6:1-6; 1 Thessalonians 1:2-10
wp: 85:1-2, 8-13  dp:  32/20/17

Vrijdag 4 december
vl o: Jeremia 1:4-10; Handelingen 11:19-26
wp: 85:1-2, 8-13 dp:  22/18:1-30/69 
Seiderlezing: Genesis 32:4-36:43 

Zaterdag 5 december 
vl o: Ezechiël 36:24-28; Marcus 11:27-33
wp: 85:1-2, 8-13 dp:  8,117/18:31-51/130, 134
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8 December
Alicia (bijgenaamd ‘Caty’) Domon, in de krottenwijk Lugano, aan de rand van 
Buenos Aires, Argentinië; ‘verdwenen’ † 1977.
Alicia was een Franse kloosterzuster, die meeleefde met de armen in de 
krottenwijken; zonder ophef; heel gewoon. Later zal ze ook de boeren steunen 
op het platteland in hun strijd voor een stukje eigen grond. Ze schijnt herhaaldelijk 
gezegd te hebben, dat ze besefte dat ze zich hiermee vijanden maakte onder de 
mensen die het voor het zeggen hadden. Dat is dan ook gebleken.
Maar anderen proberen nu haar voorbeeld na te volgen, en zorgen ervoor, dat 
haar werk een veel groter verspreiding krijgt dan ze ooit in haar eentje zou hebben 
kunnen bewerkstelligen.
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2e zondag van de Advent
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 
duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet 
(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met 
ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
2 Petrus 3:8-15a

Zondag 6 december - Sint Nicolaas
Jesaja 40,1- 11
2 Petrus 3,8- 18
Johannes 1,19- 28

Maandag 7 december
vl o: Jesaja 26:7-15; Handelingen 2:37-42
wp: 27  dp: 40/21/127, 137

Dinsdag 8 december
vl o: Jesaja 4:2-6; Handelingen 11:1-18
wp: 27  dp: 29,43/26/27

Woensdag 9 december
vl o: Maleachi 2:10-3:1; Lucas 1:5-17
wp: 27  dp: 36/33/31

Donderdag 10 december
vl o: Habakkuk 2:1-5; Filippenzen 3:7-11
wp: 126  dp:  80/34/48

Vrijdag 11 december - Chanoeka
vl o: Habakkuk 3:2-6; Filippenzen 3:12-16
wp: 126  dp: 51/35/79 
Seiderlezing: Amos 2:6-3:8 

Zaterdag 12 december - Chanoeka
vl o: Habakkuk 3:13-19; Matteüs 21:28-32
wp: 126  dp: 104/37/141
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3e zondag van de Advent
En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in 
God, mijn Zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van 
Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. 
Lucas 1:46b-55

Zondag 13 december - Chanoeka
Jesaja 65,17- 25
1 Tessalonicenzen 5,12- 24
Johannes 3,22- 30

Maandag 14 december - Chanoeka
vl o: 1 Koningen 18:1-18; Efeziërs 6:10-17
wp: 125  dp: 41/39/136 

Dinsdag 15 december - Chanoeka
vl o: 2 Koningen 2:9-22; Handelingen 3:17-4:4
wp: 125  dp: 59/44/98 

Woensdag 16 december - Chanoeka
vl o: Maleachi 3:16-4:6; Marcus 9:9-13
wp: 125  dp: 47/45/62 

Donderdag 17 december - Chanoeka
vl o: 2 Samuel 6:1-11; Hebreeën 1:1-4
wp: 89:1-4, 19-26  dp: 81/49/54 

Vrijdag 18 december - Chanoeka
vl o: 2 Samuel 6:12-19; Hebreeën 1:5-14
wp: 89:1-4, 19-26 dp: 100/52/91 
Seiderlezing: Genesis 41:1-44:17 

Zaterdag 19 december
vl o: Rechteren 13:2-24; Johannes 7:40-52
wp: 89:1-4, 19-26 dp: 60/56/142
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4e zondag van de Advent

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden 
overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Lucas 1:38

Zondag 20 december
2 Samuël 7,4- 16
Romeinen 16,25- 27
Lucas 1,26- 38

Maandag 21 december
vl o: 1 Samuel 1:1-18; Hebreeën 9:1-14
wp: 89:1-4, 19-26 dp: 42/58/138 

Dinsdag 22 december
vl o: 1 Samuel 1:19-28; Hebreeën 8:1-13
wp: 89:1-4, 19-26 dp: 46/64/1,14 

Woensdag 23 december
vl o:  Jozua 3:1-17; Matteüs 28:1-10
wp: 89:1-4, 19-26 dp: 61/66/11,131 

Donderdag 24 december
vl o: 1 Samuel 2:1-10; Marcus 11:1-11
wp: 148   dp:  85/67/55 

Vrijdag 25 december (Kerst)
vl o: Jesaja 9:2-7; Lucas 2:1-14, (15-20)
wp: 48  dp: 83/68/71 
Seiderlezing: Ezechiël 37:15-28 

Zaterdag 26 december - Stefanus
vl o: Jeremia 26:1-9, 12-15; Handelingen 6:8-15; 7:51-60
wp: 148  dp:  97/74/145
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23 december  – 30 december           Chanouka
Het Joodse feest van de (her)inwijding van de tempel. Het is 
misschien de meest bekende joodse feestdag. Niet dat het een grote 
religieuze betekenis heeft, maar doordat het dicht bij Kerst wordt 
gevierd. Vele niet-Joden (en ook ge-assimileerde joden) zien dit feest 
als het joodse kerstfeest en nemen allerlei christelijke gebruiken, als 
versieringen en cadeautjes, over. Het is diep ironisch dat dit feest dat 
zijn wortels heeft in een opstand tegen assimilatie, het meest geassimileerde feest is 
geworden. Alexander de Grote veroverde Palestina maar liet een zekere autonomie 
toe die ruimte bood voor de joodse religie. In deze tijd namen vele joden de griekse 
cultuur over. De opvolger van Alexander, Antiochus IV begon de joden te onderdrukken. 
Hij stelde griekse priesters aan in de tempel, liet vele joden ombrengen en verbood 
de joodse religie. Hij stelde het offeren van varkens in de tempel verplicht. Hiertegen 
kwamen Mattathias de Hasmonean, zijn zoon Judas de Makkabeër en de voorlopers 
van wat de Farizeeën zouden woren, in opstand. Zij bevrijden h6t land en wijdde de 
tempel opnieuw in. Volgens de traditie vastgelegd in de Talmoed, was er ten tijde 
van de (her)inwijding slechts een klein beetje olie dat niet was verontreinigd door de 
grieken. Er was nog maar net genoeg olie om de menorah één dag te laten branden. 
Door een wonder brandde deze olie echter acht dagen lang, precies de tijd nodig om 
een verse voorraad olie te bereiden. Een feest van acht dagen werd uitgeroepen om dit 
wonder te herdenken. Het is geen overwinningsfeest, de oorlog wordt niet verheerlijkt. 
Het wonder van de olie en de inwijding van de tempel van God staan centraal.

2 januari - Basilius (329-379)
Basilius is allereerst een ‘monniksvader’, opgegroeid in een 
christelijke familie die tal van heiligen heeft voortgebracht. Hij 
geldt als de grondlegger van liturgisch, monastiek en theologisch 
denken. In 365 werd hij bisschop van Caesarea in Kappadocië 
[het huidige Turkije]. Hij was zeer ontwikkeld en tegelijk zeer 
praktisch en sociaal communicatief - gaven die hij wel nodig 
had om met zijn gemeente te overleven toen de Ariaanse keizer 
Valens de orthodoxe christenen begon te vervolgen. Basilius 
was ook een bouwer: niet alleen in praktische zin, maar ook in 
zijn denken. Bij zijn dood had de kerk een fundamentele theologie ontwikkeld [met 
name over de Triniteit], had zij de structuur van haar liturgie vorm gegeven en was 
Caesarea van een ‘heidens nest’ een christelijke stad geworden, met in het hart een 
wat in het Zweeds een ‘kyrkstad’ heet, of in het Frans een ‘cité épiscopale’; behalve 
de basiliek en het bisschopshuis waren er een hospitaal, een hospice voor pelgrims 
met woningen voor de bijbehorende staf en twee bloeiende kloosters [voor mannen en 
voor vrouwen]. Basilius had, zoals dat vandaag heet, Caesarea ‘op de kaart gezet’ en 
tot een middelpunt van christelijk geloven gemaakt. Wat Kappadocië en eigenlijk heel 
het Christelijk Oosten betreft is hij ‘dé man van de 4e eeuw’, die in relatief weinig jaren 
op beslissende wijze de ontwikkeling van de kerk heeft bepaald. Hij geldt terecht als 
kerkvader & kerkleraar en schreef een 1e Regel voor Monniken. Zijn beeltenis prijkt op 
het communiteitskruis van Spe Gaudentes.
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1e zondag na kerst
Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden 
in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar 
een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door 
Christus. Galaten 4:6-7

Zondag 27 december - Apostel Johannes
Jesaja 61,10- 62,3
Galaten 3,23-4,7
Lucas 2,33- 40

Maandag 28 december - Onnozele kinderen
vl o: Jeremia 31:15-17; Matteüs 2:13-18
wp: 148  dp: 50/78:40-78/23,98 

Dinsdag 29 december
vl o: Jesaja 49:5-15; Matteüs 12:46-50
wp: 148  dp: 57/82/53 

Woensdag 30 december
vl o: Spreuken 9:1-12; 2 Petrus 3:8-13
wp: 148  dp: 63/96/4 

Donderdag 31 december
vl o: 1 Koningen 3:5-14; Johannes 8:12-19
wp: 148  dp:  87/99/86

Vrijdag 1 januari
vl o: Jesaja 9:2-7; Lucas 2:1-14, (15-20)
wp: 148  dp:  89:1-19/101/123, 125 
Seiderlezing: Genesis 47:28-50:26 

Zaterdag 2 januari - Basilius en Gregorius
vl o: Spreuken 1:1-7; Jakobus 3:13-18
wp: 148  dp:  89/102/147
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6 januari – Drie Koningen
In de liturgie wordt dit feest Epifanie genoemd of de 
Openbaring des Heren In de liturgie wordt dit feest 
Epifanie genoemd of de Openbaring des Heren (aan 
de - niet-joodse volkeren; in het Grieks Theofanie); 
De tekst van Matteüs doet denken aan Jesaja 60,3.6: 
“Volkeren komen naar uw licht, koningen naar de 
glans van uw dageraad. ..... Een vloed van kamelen 
zal u overdekken, dromedarissen van Midjan en Efa; 
alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook 
beladen.”Onder invloed van deze tekst (en van 
Psalm 72,10) zijn de Wijzen koningen geworden, die 
reisden per kameel. De drie koningen kregen namen: 
in het Grieks: Apellius, Amerius en Damascus; in het 
Hebreeuws: Galgalat, Malgalat en Sarathin; maar ze 
zijn het meest beroemd geworden onder hun verlatijnste Perzische namen: Gaspar, 
Melchior en Balthazar.  
Vertegenwoordigers van de volkeren uit de werelddelen, want niet alleen het oude 
Godsvolk, de joden, maar alle volken, dus ook de heidenvolken, zijn geroepen tot 
de heerlijkheid van het beloofde Godsrijk.
de drie geschenken: goud, wierook en mirre. Goud, zoals past voor een koning; 
wierook om aan te duiden dat het kind goddelijke eer toekwam, en mirre als 
toespeling op zijn dood: immers mirre was een balsem waarmee doden werden 
afgelegd.

De oosters-orthodoxe christenen vieren op deze dag de doop van Jezus in de 
Jordaan. Toen maakte een stem vanuit de hemel openbaar, dat Jezus de Heer, de 
Messias is. Toen begon Jezus zijn openbare optreden.

Ter herinnering aan de doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. 
Met dit wijwater kunnen huizen worden gezegend. Bij deze huiszegen schrijft men 
in vele landen met krijt de letters “C+M+B” op de deur. Dit blijft dan op of naast de 
deur staan tot Pinksteren of langer.
De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk “Christus Mansionem Benedicat”, 
dat betekent “Christus zegene dit huis”. De letters verwijzen ook naar de initialen 
van Caspar, Melchior en Balthasar. De gebruikelijke vorm is xx+C+M+B+yy, waarin 
voor ‘xx’ de eerste twee cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor ‘yy’ de 
laatste twee cijfers. In 2015 staat er dan bijvoorbeeld: “20+C+M+B+15”. De ‘+’ staat 
voor een kruisteken.
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2e zondag na kerst/Epifanie
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 
omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, 
opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Efeziërs 1:3-4

Zondag 3 januari
Jesaja 60,1- 6
Efeziërs 3,1- 12
Matteüs 2,1- 12

Maandag 4 januari
vl o: Spreuken 3:1-12; Jakobus 4:11-17
wp: 110  dp: 84/107:1-22/72

Dinsdag 5 januari
vl o: Spreuken 22:1-9; Lucas 6:27-31
wp: 110  dp: 73/107:23-43/126,128

Woensdag 6 januari – Epifanie/Openbaring van de Heer/Drie koningen
vl o: Jesaja 60:1-6; Matteüs 2:1-12
wp: 29  dp: 65/109/28 

Donderdag 7 januari
vl o: 1 Samuel 3:1-21; Handelingen 9:10-19a
wp: 29  dp: 122/120/2 

Vrijdag 8 januari
vl o: 1 Samuel 16:1-13; 1 Timoteüs 4:11-16
wp: 29  dp: 143/135/3,121 
Seiderlezing: Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23 

Zaterdag 9 januari - Basilius en Gregorius
vl o: 1 Koningen 2:1-4, 10-12; Lucas 5:1-11
wp: 29  dp: 88/140/139
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16 januari - Feest van de bevrijding van Petrus
Oude tradities kennen voor Petrus en Paulus samen het feest van hun marteldood 
(op 29 juni) en daarnaast voor ieder van hen een ander feest: voor Petrus is dat 
vandaag, feest van de ‘Bevrijding van Petrus’. Het verhaal uit Handelingen 12 
(dat de feestdag zijn naam geeft) drukt uit hoeveel moeite Petrus heeft gehad om 
eindelijk in de Opstandingskracht van zijn Heer te komen, een kracht die hij voor 
zijn bediening waarachtig wel nodig had.

19-26 Januari - Gebedsweek voor de Eenheid der Christenen
De geestelijke Paul J. Wattson nam in 1908 het initiatief om christenen van 
verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid.
De Franse priester Paul Couturier nam het initiatief over als ‘Gebedsweek voor 
de Eenheid der Christenen’ met het aan elkaar koppelen van de  feestdagen van 
Petrus en Paulus inclusief de tussenliggende dagen, om ‘samen te bidden voor 
de Eenheid zoals de Heer die wil, via de middelen die Hij wil en op het tijdstip dat 
Hij wil’. Aangezien er op het gebied van de Eenheid der Kerk nog altijd heel veel 
moet gebeuren, ook in onszelf, voegen wij ons graag bij de velen overal ter wereld 
die deze Gebedsweek mee vorm willen geven, want ‘om samen één Lichaam te 
vormen, moet je van elkaar houden; om van elkaar te houden moet je elkaar willen 
leren kennen; om elkaar te leren kennen moet je elkaar vaak ontmoeten; om elkaar 
te ontmoeten moet je jezelf overwinnen’ (Paul Couturier).

Het thema van de gebedsweek is dit jaar: “ Buitengewoon”.  In het Bijbelboek 
Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. 
Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis 
markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Geïnspireerd door 
de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt 
de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. 
Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone 
vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders 
zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. 
Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker 
niet tot het vieren van eenheid.”
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1e zondag na Epifanie/Doop van de Heer
En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren 
en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de 
hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Mark 1:4-11

Zondag 10 januari
Jesaja 55,1- 11
Daniël 3,52- 56
Marcus 1,1- 11(13)

Maandag 11 januari
vl o: Genesis 17:1-13; Romeinen 4:1-12
wp: 69:1-5, 30-36 dp: 24/119:25-48/75

Dinsdag 12 januari - sr Georgine Boiten-du Rieu
vl o: Exodus 30:22-38; Handelingen 22:2-16
wp: 69:1-5, 30-36 dp: 105/119:49-72/90 

Woensdag 13 januari
vl o: Jesaja 41:14-20; Johannes 1:29-34
wp: 69:1-5, 30-36 dp: 70/119:73-96/16 

Donderdag 14 januari
vl o: Richteren 2:6-15; 2 Korintiërs 10:1-11
wp: 139:1-6, 13-18 dp: 77/119:97-120/132,133

Vrijdag 15 januari
vl o: Richteren 2:16-23; Handelingen 13:16-25
wp: 139:1-6, 13-18 dp: 94,108/119:121-124/129 
Seiderlezing: Genesis 32:4-36:43 

Zaterdag 16 januari
vl o: 1 Samuel 2:21-25; Matteüs 25:1-13
wp: 139:1-6, 13-18 dp: 144/119:145-176/103
Bevrijding van Petrus
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21 januari - sr Georgine Boiten du Rieu
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2e zondag na Epifanie
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen 
zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets 
laten brengen. 1 Korintiërs 6:12-20

Zondag 17 januari
Jesaja 62,1- 5
Romeinen 4,19- 25
Johannes (1,29- )2,1- 11
Week van gebed voor de eenheid van Christenen

Maandag 18 januari
vl o: 1 Samuel 9:27-10:8; 2 Korintiërs 6:14-7:1
wp: 86  dp: 5/7/124 

Dinsdag 19 januari
vl o: 1 Samuel 15:10-31; Handelingen 5:1-11
wp: 86  dp: 25/10/9 

Woensdag 20 januari
vl o: Jozua 3:1-17; Matteüs 28:1-10
wp: 86  dp: 30/12,15/13 

Donderdag 21 januari
vl o: Jeremia 19:1-15; Openbaringen 18:11-20
wp: 62:5-12  dp: 32/20/17

Vrijdag 22 januari
vl o: Jeremia 20:7-13; 2 Petrus 3:1-7
wp: 62:5-12  dp: 22/18:1-30/69
Bekering van Paulus
Seiderlezing: Exodus 6:2-9:35 

Zaterdag 23 januari
vl o: Jeremia 20:14-18; Lucas 10:13-16
wp: 62:5-12  dp: 8,117/18:31-51/130, 134
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25 januari - feest van de bekering van Paulus
Een bemoedigend feest! Zelden maakt 
de Schrift duidelijker dan bij Paulus, 
hoe ieder van ons een ‘bekering’ 
nodig heeft, willen wij worden tot die 
mens die God ons geroe-pen heeft 
te mogen worden. Nog altijd zijn we 
getuige van dergelijke bekeringen. 
Denk bijvoorbeeld aan André Frossard 
(zoon van de toenmalige leider van de 
Communistische partij van Frankrijk) 
die in de jaren ‘30, wachtend op een 
vriend die een boodschap doet, uit verveling het kerkje van St Julien des Pauvres 
in Parijs als ‘heiden’ binnengaat en er een paar minuten later als christen uitkomt. 

31 januari - Menno Simons (1496-1561)
De eeuw van de kerkhervormingen kent ook deze irenische Friese pastor uit 
Witmarsum, die na de Doperse troebelen in Münster van 1534 uit pastorale 
motieven met zijn mensen meeging, het land uit en de [zo nodig te hervormen] 
volkskerk uit, een periode van vervolgingen en dus van omzwervingen tegemoet. 
Het accent van deze beweging, naar hem ook wel ‘Mennonieten’ genoemd, kwam 
te liggen op de Doop op bekering, en dus de zgn ‘grootdoop’, aangezien de kinderen 
eerst nog deelden in de doop van hun ouders, daarmee op een persoonlijk geloven, 
op een vreedzaam leven in gemeenschap en op de autonomie van de Gemeente. 
Menno Simons zwierf vooral rond tussen Friesland en Danzig, precies het gebied 
waar zijn volgelingen nog tijden lang te vinden waren, georganiseerd in regionale 
zgn ‘sociëteiten’. Menno stierf nabij Bad Oldesloe in Holstein op 31 Jan 1561. De 
doperse idee heeft onze Gemeenschap sterk beïnvloed.
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3e zondag na Epifanie

Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. 
En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen 
aandoen, en Hij deed het niet. Jona 3:1-5, 10

Zondag 24 januari
Jesaja 55,1- 11
Daniël 3,52- 56
Marcus 1,1- 11(13)

Maandag 25 januari
vl o: Genesis 12:1-9; 1 Korintiërs 7:17-24
wp: 46  dp: 40/21/127, 137

Dinsdag 26 januari
vl o: Genesis 45:25-46:7; Handelingen 5:33-42
wp: 46  dp: 29,43/26/27

Woensdag 27 januari
vl o: Spreuken 8:1-21; Marcus 3:13-19a
wp: 46  dp: 36/33/31

Donderdag 28 januari
vl o: Deuteronomium 3:23-29; Romeinen 9:6-18
wp: 111  dp: 80/34/48

Vrijdag 29 januari
vl o: Deuteronomium 12:28-32; Openbaringen 2:12-17
wp: 111  dp: 51/35/79
Seiderlezing: Jeremia 46:13-28 

Zaterdag 30 januari
vl o: Deuteronomium 13:1-5; Matteüs 8:28-9:1
wp: 111  dp: 104/37/141
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2 februari - Presentatie van Christus in de Tempel / Maria Lichtmis
Veertig dagen na Kerstmis. Bij de Presentatie van Christus in de Tempel herdenken 
de orthodoxen en rooms-katholieken dat Maria, de moeder van Jezus, naar de 
tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. In het oude 
Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen 
na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en twee 
duiven.
Voor de kalenderhervorming van 1969 heette het feest in katholieke kring: Maria 
Lichtmis (ook Candlemass).

Het is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking 
van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig 
dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in 
Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio 
Mariae. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van 
Kerstmis.
In de Oosterse kerken wordt het feest zoals alle feesten dertien dagen later gevierd, 
dus op 15 februari.
Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie 
gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van 
het feest rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: Kyndelmisse, Frans: Chandeleur).
Het is tevens de traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. 
Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt 
haar pannetje warm. al heeft het woord ‘pannetje’ in het oud Nederlands taalgebruik 
ook nog een seksuele bijbetekenis.

2 februari - Opdracht van de heer en navolging
De orthodoxie noemt dit feest (één van de 12 hoofdfeesten in het jaar) de 
‘Hypapante’, dwz ‘Ontmoeting’ tussen Christus, voor het eerst in de tempel, en 
Simeon en Hanna, vertegenwoordigers van de getrouwen in Israël die Hem 
herkend hebben als de Messias. Ook Maria en Jozef zijn trouw aan de Tora als zij 
hun eerstgeboren mannelijk kind aan de Heer toewijden.
In 1997 werd op initiatief van Paus Johannes Paulus II voor de eerste maal de 
dag van het godgewijde leven gehouden, “bedoeld als een middel om de gehele 
Kerk te brengen tot een steeds grotere hoogachting voor het getuigenis van 
mannen en vrouwen die besloten hebben Christus van meer nabij te volgen door 
het beoefenen van de evangelische raden”. Wij worden allen opgeroepen trouw 
Christus te volgen, ons leven opgedragen aan God, uitziend naar het Licht dat een 
openbaring is voor de heidenen en een glorie voor het volk Israël.
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4e zondag na Epifanie
Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig 
en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden 
van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht 
werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Hebreeën 2:14-18

Zondag 31 januari
Deuteronomium 18,15- 20
1 Korintiërs 8,1b- 13
Marcus 1,21- 28

Maandag 1 februari
vl o: Numeri 22:1-21; Handelingen 21:17-26
wp: 35:1-10  dp: 41/39/136 

Dinsdag 2 februari - Opdracht van de Heer/ Maria lichtmis /Candlemass
vl o: Numeri 22:22-28; 1 Korintiërs 7:32-40
wp: 35:1-10  dp: 59/44/98 

Woensdag 3 februari
vl o: Jeremia 29:1-14; Marcus 5:1-20
wp: 35:1-10  dp: 47/45/62

Donderdag 4 februari
vl o: Spreuken 12:10-21; Galaten 5:2-15
wp: 147:1-11, 20c  dp: 81/49/54

Vrijdag 5 februari - br Piet Lindner
vl o: Job 36:1-23; 1 Korintiërs 9:1-16
wp: 147:1-11, 20c dp: 100/52/91
Seiderlezing: Exodus 13:17-17:16 

Zaterdag 6 februari
vl o: Jesaja 46:1-13; Matteüs 12:9-14
wp: 147:1-11, 20c dp: 60/56/142
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5 februari - br. Piet Lindner
Communiteitslid van Spe Gaudentes van eerste uur. In 1990 gewijd in het ambt 
als priester van de Rooms katholieke kerk en had een groot gevoel voor liturgie. 
Hij stelde zich in protestantse omgeving vaak voor dat hij ‘Van het houtje’ was, met 
zijn typisch katholieke zelfrelativering. Hij is altijd gericht geweest op de eenheid 
van de Kerk. br. Piet volgde fr. Rolf Boiten op als prior van S.G. Een broeder met 
veel kennis, die graag reisde en van lekker eten en een goed glas wijn hield, maar 
boven al liet zien wat gastvrijheid betekend. Gastvrijheid niet alleen aan de diner 
tafel maar in heel zijn geloof; Een protestantse zuster hoorde dat er een relikwie 
in het altaar tafel van de allemanskapel zat en vanuit haar onbekendheid had zij 
daar moeite mee, waarop br. Piet zei: ‘Het is voor mij belangrijk maar als het jou 
weerhoud om in de kapel te komen ben ik bereid om het weg te laten halen.’ Die 
openheid maakte dat de ander zich ook thuis kon voelen, zelfs met het relikwie dat 
voor haar (toen) nog vreemd was.
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5e zondag na Epifanie
En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef 
veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem 
kenden. En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten 
en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar. 1 Korintiërs 9:16-23

Zondag 7 februari
2 Koningen 4,18- 21 (22- 31) 32- 37
1 Korintiërs 9,16- 23
Marcus 1,29- 39

Maandag 8 februari
vl o: 2 Koningen 4:8-17, 32-37; Handelingen 14:1-7
wp: 102:12-28 dp: 42/58/138 

Dinsdag 9 februari
vl o: 2 Koningen 8:1-6; Handelingen 15:36-41
wp: 102:12-28 dp: 46/64/1,14 

Woensdag 10 februari
vl o: Job 6:1-13; Marcus 3:7-12
wp: 102:12-28 dp: 61/66/11,131 

Donderdag 11 februari
vl o: 1 Koningen 11:26-40; 2 Korintiërs 2:12-17
wp: 50:1-6  dp:  85/67/55 

Vrijdag 12 februari
vl o: 1 Koningen 14:1-18; 1 Timoteüs 1:12-20
wp: 50:1-6  dp: 83/68/71
Seiderlezing: Jesaja 6:1-7:6, 9:5 

Zaterdag 13 februari
vl o: 1 Koningen 16:1-7; Lucas 19:41-44
wp: 50:1-6  dp: 97/74/145
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18 februari - Maarten Luther (1483-1546)
De Augustijner monnik en 
hoogleraar te Wittenberg 
heeft nooit bedoeld een 
nieuwe kerk te stichten - en 
zou in het huidige klimaat 
nooit de kerk zijn uitgezet. 
Omdat we beseffen dat de 
kerk altijd hervorming nodig 
heeft is Luther voor ons 
een getuige. Evangelisch 
èn katholiek moet de kerk 
zijn; daartoe roept deze 
ijveraar ons op. Als dichter 
en musicus had Luther een 
groot aandeel in het ontstaan 
en de ontwikkeling van het 
reformatorische kerklied. 
Vandaar komt ook zijn bijnaam: nachtegaal van Wittenberg. In 1524 verscheen 
het eerste evangelische gezangboek met 24 van Luthers liederen. Er staan in het 
Liedboek heel wat gezangen van Luther, waaronder het bekende Lutherlied: “Een 
vaste burcht is onze God”, Nieuwe Liedboek 898. 

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een 
naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd 
het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het 
bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een 
scheur door de kerk is geworden’

(Maarten Luther en zijn vrouw Katharina von Bora)
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6e zondag na Epifanie
En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee 
en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun 
ogen van gedaante veranderd. En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als 
sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Marcus 9:2-9

Zondag 14 februari - Transfiguratie
2 Koningen 5,1- 3(4- 8)9- 15b
1 Korintiërs 9,24- 27
Marcus 1,40- 45

Maandag 15 februari
vl o: Exodus 19:7-25; Hebreeën 2:1-4
wp: 110:1-4  dp: 50/78:40-78/23,98 

Dinsdag 16 februari
vl o: Job 19:23-27; 1 Timoteüs 3:14-16
wp: 110:1-4  dp: 57/82/53 

Woensdag 17 februari - Aswoensdag
vl o: Jesaja 58:1-12; Matteüs 6:1-6, 16-21
wp: 110:1-4  dp: 63/96/4 

Donderdag 18 februari
vl o: Daniël 9:1-14; 1 Johannes 1:3-10
wp: 25:1-10  dp: 87/99/86

Vrijdag 19 februari
vl o: Daniël 9:15-25a; 2 Timoteüs 4:1-5
wp: 25:1-10  dp: 89:1-19/101/123, 125 
Seiderlezing: Exodus 21:1-24:18 

Zaterdag 20 februari
vl o: Psalm 32; Matteüs 9:2-13
wp: 25:1-10  dp: 89/102/147

621609 - Boekwerk calendarium Spe Gaudentes 2020-2021.indd   25 2-2-2021   11:31:53



1e zondag van de 40 dagen
En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
Mijn welbehagen heb! En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in. 
Marcus 1:9-15

Zondag 21 februari
Genesis 9,8- 17
1 Petrus 3,18- 22
Marcus 1,12- 15
Invocabit (hij zal aanroepen)

Maandag 22 februari
vl o: Job 4:1-21; Efeziërs 2:1-10
wp: 77  dp: 84/107:1-22/72 

Dinsdag 23 februari
vl o: Job 5:8-27; 1 Petrus 3:8-18a
wp: 77  dp: 73/107:23-43/126,128 

Woensdag 24 februari
vl o: Spreuken 30:1-9; Matteüs 4:1-11
wp: 77  dp: 65/109/28 

Donderdag 25 februari
vl o: Genesis 15:1-6, 12-18; Romeinen 3:21-31
wp: 22:23-31 dp: 122/120/2 

Vrijdag 26 februari
vl o: Genesis 16:1-6; Romeinen 4:1-12
wp: 22:23-31 dp: 143/135/3,121
Seiderlezing: 1 Koningen 5:26-6:13 
Poerim (lotenfeest)

Zaterdag 27 februari
vl o: Genesis 16:7-15; Marcus 8:27-30
wp: 22:23-31 dp: 88/140/139
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2e zondag van de 40 dagen
Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen 
en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 
maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die 
zal het behouden. Marcus 8:31-38

Zondag 28 februari
Genesis 9,8- 17
1 Petrus 3,18- 22
Marcus 1,12- 15
Invocabit (hij zal aanroepen)

Maandag 1 maart
vl o: Genesis 21:1-7; Hebreeën 1:8-12
wp: 105:1-11, 37-45 dp: 24/119:25-48/75 

Dinsdag 2 maart
vl o: Genesis 22:1-19; Hebreeën 11:1-3, 13-19
wp: 105:1-11, 37-45 dp: 105/119:49-72/90 

Woensdag 3 maart
vl o: Jeremia 30:12-22; Johannes 12:36-43
wp: 105:1-11, 37-45 dp: 70/119:73-96/16 

Donderdag 4 maart
vl o: Exodus 19:1-9a; 1 Petrus 2:4-10
wp: 19  dp: 77/119:97-120/132,133

Vrijdag 5 maart
vl o: Exodus 19:9b-15; Handelingen 7:30-40
wp: 19  dp: 94,108/119:121-124/129 
Seiderlezing: Exodus 27:20-30:10 

Zaterdag 6 maart
vl o: Exodus 19:16-25; Marcus 9:2-8
wp: 19  dp: 144/119:145-176/103
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11 maart - Biddag voor gewas en arbeid
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3e zondag van de 40 dagen
En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier 
weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. En 
Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis 
heeft mij verslonden. John 2:13-22

Zondag 7 maart - Oculi (ogen)
Exodus 20,1- 17
Romeinen 7,14- 25
Johannes 2,13-22(25)

Maandag 8 maart
vl o: 1 Koningen 6:1-4, 21-22; 1 Korintiërs 3:10-23
wp: 84  dp: 5/7/124 

Dinsdag 9 maart
vl o: 2 Kronieken 29:1-11, 16-19; Hebrews 9:23-28
wp: 84  dp: 30/12,15/13 

Woensdag 10 maart
vl o: Ezra 6:1-16; Marcus 11:15-19
wp: 84  dp: 32/20/17 
Biddag voor Gewas en Arbeid

Donderdag 11 maart
vl o: Genesis 9:8-17; Efeziërs 1:3-6
wp: 107:1-3, 17-22 dp: 25/10/9 

Vrijdag 12 maart
vl o: Daniël 12:5-13; Efeziërs 1:7-14
wp: 107:1-3, 17-22 dp: 22/18:1-30/69  
Seiderlezing: 1 Koningen 18:1-39 

Zaterdag 13 maart
vl o: Numeri 20:22-29; Johannes 3:1-13
wp: 107:1-3, 17-22 dp: 8,117/18:31-51/130, 134
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19 maart - Jozef van Nazareth
Jozef, de timmerman uit Davids geslacht. De Schrift 
noemt Jozef een ‘rechtvaardige’, een tsaddiek. De 
bescheidenheid waarmee hij zichzelf als het ware 
‘wegdrukt’ uit het Evangelie om alle aandacht te geven 
aan Jezus, is ontroerend.
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4e zondag van de 40 dagen
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld 
zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 
Johannes 3:14-21

Zondag 14 maart
Jozua 4,19- 5,1.10- 12
Efeziërs 2,4- 10
Johannes 6,(1) 4- 15
Laetare (Verheugen)

Maandag 15 maart
vl o: Exodus 15:22-27; Hebreeën 3:1-6
wp: 107:1-16 dp: 40/21/127, 137 
Mirakel van Amsterdam

Dinsdag 16 maart
vl o: Numeri 20:1-13; 1 Korintiërs 10:6-13
wp: 107:1-16 dp: 29,43/26/27 

Woensdag 17 maart
vl o: Jesaja 60:15-22; Johannes 8:12-20
wp: 107:1-16 dp: 36/33/31 

Donderdag 18 maart
vl o: Jesaja 30:15-18; Hebreeën 4:1-13
wp: 51:1-12  dp: 80/34/48

Vrijdag 19 maart
vl o: Exodus 30:1-10; Hebreeën 4:14-5:4
wp: 51:1-12  dp: 51/35/79
Seiderlezing: Exodus 35:1-38:20 
Sint Jozef

Zaterdag 20 maart
vl o: Habakkuk 3:2-13; Johannes 12:1-11
wp: 151:1-12 dp: 104/37/141
Stille omgang
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21 maart - Het mirakel  van Amsterdam
De oudste tekst die ons is overgeleverd rondom het Mirakel van Amsterdam (of 
Mirakel van het Heilig Sacrament) stamt uit 1378 en is te vinden in een oorkonde van 
de Hollandse graaf Albrecht: ‘In Amsterdam, gelegen binnen het bisdom Utrecht, was 
een man zwaar ziek en vreesde te sterven. Om hem de laatste sacramenten toe te 
dienen werd een priester geroepen. Deze gaf hem na de biecht het heilig sacrament 
van de eucharistie. Echter na het eten van de geconsecreerde hostie kon de zieke 
een braakneiging niet onderdrukken. Hij ging naar de brandende haard van zijn kamer 
en braakte daarin het sacrament uit. Daarop bleek dat de zieke niet alleen de hostie 
onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het brood niet door het hoog 
opvlammende vuur werd aangetast.’ Uit andere latere bronnen weten wij dat de vrouw 
van de patiënt de hostie met de nodige eerbied boven het vuur heeft weggehaald en in 
een kostbaar kistje weggeborgen. De volgende morgen kwam een priester, verbonden 
aan de Oude Kerk, de hostie ophalen. Maar de dag daarop zweefde de hostie op 
miraculeuze wijze weer boven het vuur in de haard van de zieke man. Dit wonder 
herhaalde zich meerdere malen. Daarmee gaf het sacrament zelf te kennen dat er 
op die plek een kapel moest worden gebouwd ter gedachtenis aan het wonder. Stille 
Omgang – Intussen hadden in de jaren tachtig van de 19e eeuw enkele katholieke 
vrienden uitgezocht welke route destijds de priester met het heilig sacrament had 
gelopen tussen de Oude Kerk en de Heilige Stede. Zij besloten die route na te lopen 
en verkozen dat te doen in de vroege ochtend. Katholiek vertoon was immers nog 
altijd verboden in het openbare leven, maar mensen die in stilte een bepaalde route 
liepen door de stad kon men niets verbieden. Dit gebruik kreeg de naam van Stille 
Omgang en groeide in de loop van de 20e eeuw uit tot een ware massa gebeurtenis. 
Het hoogtepunt lag waarschijnlijk in 1957, toen plaatselijke kranten meldden dat er zo’n 
negentigduizend mannen hadden meegedaan aan de Stille Omgang. 

24 maart - Poerim of Lotenfeest
Het joodse feest dat de gedachtenis bewaart aan een van de vele malen dat het joodse 
volk met ondergang werd bedreigd. Door toedoen van koningin Esther worden zij 
gered. Het is een vrolijk feest, met veel aandacht voor de kinderen. De talmoed draagt 
op om zoveel te drinken dat je het verschil niet meer kan maken tussen “gezegend 
is Mordachai” en “vervloekt is Haman”. Maar Maimonides en latere commentatoren 
zeggen dat hier aan voldaan kan worden door iets meer te eten en te drinken dan 
gewoonlijk en dan een lekker dutje te doen na de festiviteiten. Immers vast slapend is 
het onderscheid tussen “gezegend is Mordachai” en “vervloekt is Haman” zeker niet 
meer te maken. In ommuurde steden wordt het feest een dag later gevierd: Sushan 
Poerim.

25 maart - Aankondiging van de Heer
Gedachtenis van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. 
In de Orthodoxe Kerk en Rooms-katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus 
negen maanden voor Kerstmis. Bezoek van de aartsengel Gabriël aan Maria in haar 
huis te Nazareth en haar meldt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn 
Zoon te worden.
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5e zondag van de 40 dagen
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn 
dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is Mijn ziel 
in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur. Maar hierom 
ben Ik in dit uur gekomen. Johannes 12:20-33

Zondag 21 maart - Judica (Oordeel)
Jeremia 31,31- 34
Hebreeën 5,1- 10
Johannes 12,20- 33

Maandag 22 maart
vl o: Jesaja 43:8-13; 2 Korintiërs 3:4-11
wp: 119:9-16 dp: 41/39/136 

Dinsdag 23 maart
vl o: Jesaja 44:1-8; Handelingen 2:14-24
wp: 119:9-16 dp: 59/44/98 

Woensdag 24 maart
vl o: Haggai 2:1-9, 20-23; Johannes 12:34-50
wp: 119:9-16 dp: 47/45/62 

Donderdag 25 maart
vl o: Deuteronomium 16:1-8; Philippians 2:1-11
wp: 118:1-2, 19-29 dp: 81/49/54 
Aankondiging van de Heer

Vrijdag 26 maart
vl o: Jeremia 33:1-9; Philippians 2:12-18
wp: 118:1-2, 19-29 dp: 100/52/91
Seiderlezing: 1 Koningen 7:51-8:21 

Zaterdag 27 maart
vl o: Jeremia 33:10-16; Marcus 10:32-34, 46-52
wp: 118:1-2, 19-29 dp: 60/56/142
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Goede week
Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, 
hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen 
en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die 
komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël! Johannes 12:12-16

Zondag 28 maart - Palmzondag
Psalm 118,1- 2.19- 29
Jesaja 50,4- 7
Marcus 14,1- 15,47

Maandag 29 maart
vl o: Jesaja 42:1-9; Johannes 12:1-11
wp: 118:1-2  dp: 42/58/138 

Dinsdag 30 maart
vl o: Jesaja 49:1-7; Johannes 12:20-36
wp: 118:1-2  dp: 46/64/1,14

Woensdag 31 maart
vl o: Jesaja 50:4-9a; Johannes 13:21-32
wp: 118:1-2  dp: 61/66/11,131 

Donderdag 1 april - Witte Donderdag
vl o: Exodus 12:1-4, (5-10); Johannes 13:1-17, 31b-35
wp: 16   dp: 85/67/55 

Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag
vl o: Jesaja 52:13-53:12; Johannes 18:1-19:42
wp: 16  dp: 83/68/71 
Seiderlezing: Leviticus 1:1-5:26 

Zaterdag 3 april - Stille Zaterdag
vl o: Job 14:1-14 Johannes 19:38-42
wp: 16  dp: 97/74/145
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1e zondag van Pasen
Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, 
de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem 
gelegd hadden. Marcus 16:6

Zondag 4 april
Jesaja 25,6- 9
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1- 18

Maandag 5 april
vl o: Genesis 1:1-19; 1 Korintiërs 15:35-49
wp: 118:1-2, 14-24 dp: 50/78:40-78/23,98 

Dinsdag 6 april
vl o: Genesis 1:20-2:4a; 1 Korintiërs 15:50-58
wp: 118:1-2, 14-24 dp: 57/82/53 

Woensdag 7 april
vl o: Jozua 3:1-17; Matteüs 28:1-10
wp: 118:1-2, 14-24 dp: 63/96/4 

Donderdag 8 april
vl o: Daniël 1:1-21; Handelingen 2:42-47
wp: 133  dp:  87/99/86 

Vrijdag 9 april
vl o: Daniël 2:1-23; Handelingen 4:23-31
wp: 133  dp: 89:1-19/101/123, 125
Seiderlezing: Jeremia 7:21-8:3, 9:22-23 
Dietrich Bonhoeffer

Zaterdag 10 april
vl o: Daniël 2:24-49; Johannes 12:44-50
wp: 133  dp: 89/102/147
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5 april – Palmzondag

9 april  - Witte Donderdag

9 april - Dietrich Bonhoeffer
(Duitsland; protestants theoloog & slachtoffer van de nazi’s; † 1945)
Hij werd geboren op 4 februari 1906. De nazi’s waren al aan het bewind toen hij 
directeur werd van het seminarie in Finkenwalde. Daar werd hij één der drijvende 
krachten van de zogeheten ‘Bekennende Kirche’, een beweging binnen de 
protestantse geloofsgemeenschap, die zeer kritisch stond tegenover de nazi’s 
en daar openlijk voor uit wenste te komen. Zo nam hij duidelijk stelling tegen de 
jodenvervolging. Na een spreek- en schrijfverbod werd hij tenslotte in februari 1944 
gevangen genomen. Beroemd zijn de brieven uit zijn gevangenschap. Ze zouden 
later worden geselecteerd en uitgegeven onder de titel ‘Widerstand und Ergebung’. 
Op 9 april 1945 wordt hij op uitdrukkelijk bevel van Himmler opgehangen in 
concentratiekamp Flossenbürg. 
De laatste woorden van Dietrich Bonhoeffer waren bij zijn executie:
“Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.”

10 april - Goede Vrijdag 

11 april- Stille Zaterdag - Paaswake

12 april - Pasen
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2e zondag van Pasen

En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en 
niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden 
zij gemeenschappelijk. Handelingen 4:32-35

Zondag 11 april
Jesaja 26,1- 13
1 Johannes 5,1- 6
Johannes 20,(19)24- 31

Maandag 12 april
vl o: Daniël 3:1-30; 1 Johannes 2:3-11
wp: 135  dp: 84/107:1-22/72 

Dinsdag 13 april
vl o: Daniël 6:1-28; 1 Johannes 2:12-17
wp: 135  dp: 73/107:23-43/126,128 

Woensdag 14 april
vl o: Jesaja 26:1-15; Marcus 12:18-27
wp: 135  dp: 65/109/28 
zr Seraphim de Merché

Donderdag 15 april
vl o: Daniël 9:1-19; 1 Johannes 2:18-25
wp: 4  dp: 122/120/2

Vrijdag 16 april
vl o: Daniël 10:2-19; 1 Johannes 2:26-28
wp: 4  dp: 143/135/3,121
Seiderlezing: Exodus 33:12-34:26 

Zaterdag 17 april
vl o: Handelingen 3:1-10; Lucas 22:24-30
wp: 4  dp: 88/140/139
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21 april - Jom haSjoah
Of dag der Vernietiging: Joodse gedachtenis van allen die omgekomen zijn in de 2e 
wereldoorlog. Ook de kerk kan niet aan deze gedachtenis voorbijgaan.

23 april - St Joris
Patroon van ‘onze’ Allemanskapel van Sint Joris
Joris (Georgius) van Cappadocië (gestorven 23 april 303) is een katholieke 
martelaar en heilige. Sinds 1222 is hij patroon (beschermheilige) van Engeland 
(Engels: Saint George). (zijn rode ridder-kruis staat nog altijd in de vlag van 
Engeland, en maakt deel uit van de Union-Jack.

Sint-Joris kwam uit een christelijke familie, aan het 
einde van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadocië, 
zijn moeder uit Palestina. Zijn vader, een offi cier in het 
leger, stierf toen Joris nog jong was.

Hij werd net als zijn vader militair 
en werd offi cier in het leger van 

Diocletianus.Toen deze een decreet uitvaardigde waarin 
de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde hij 
hieraan deel te nemen, en verklaarde hij zelf christen te zijn. 
Hierop liet Diocletianus hem vermoorden

Sint-Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij 
volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat 
hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de 
draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad 
tot het christendom. Maar ook de draak in onszelf.

25 april - Marcus
Schrijver van het oudste en meest compacte Evangelie. Marcus was leerling van 
Petrus en in Rome enige jaren diens secretaris. Later was hij verkondiger in Egypte, 
waar de koptische paus zich er op beroept de opvolger van Marcus te zijn. Marcus’ 
symbool is een leeuw, verwijzend naar de woestijn in het begin van zijn Evangelie.

Hij werd net als zijn vader militair 
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3e zondag van Pasen
En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden 
en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle 
volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij 
Jeruzalem. Lucas 24:36b-48

Zondag 18 april
Micha 4,1-5
1 Johannes 1,1-7
Johannes 21,15-24

Maandag 19 april
vl o: Jeremia 30:1-11a; 1 Johannes 3:10-16
wp: 150  dp: 24/119:25-48/75 

Dinsdag 20 april
vl o: Hosea 5:15-6:6; 2 Johannes 1:1-6
wp: 150  dp: 105/119:49-72/90 

Woensdag 21 april
vl o: Spreuken 9:1-6; Marcus 16:9-18
wp: 150  dp: 70/119:73-96/16 
zr Seraphim de Merché

Donderdag 22 april
vl o: Genesis 30:25-43; Handelingen 3:17-26
wp: 23   dp: 77/119:97-120/132,133

Vrijdag 23 april
vl o: Genesis 46:28-47:6; Handelingen 4:1-4
wp: 23  dp: 94,108/119:121-124/129
Seiderlezing: Genesis 32:4-36:43 
Sint Joris

Zaterdag 24 april
vl o: Genesis 48:8-19; Marcus 6:30-34
wp: 23  dp: 144/119:145-176/103

621609 - Boekwerk calendarium Spe Gaudentes 2020-2021.indd   39 2-2-2021   11:31:54



4e zondag van Pasen
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, 
maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de 
waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.
Johannes 10:11-18

Zondag 25 april
Ezechiël 34,1-10
1 Johannes 3,1-8
Johannes 10,11-16
Marcus

Maandag 26 april
vl o: 1 Samuel 16:1-13; 1 Petrus 5:1-5
wp: 95  dp: 5/7/124

Dinsdag 27 april
vl o: 1 Kronieken 11:1-9; Openbaringen 7:13-17
wp: 95  dp: 25/10/9

Woensdag 28 april
vl o: Micha 7:8-20; Marcus 14:26-31
wp: 95  dp: 30/12,15/13

Donderdag 29 april
vl o: Amos 8:1-7; Handelingen 8:1b-8
wp: 22:25-31 dp: 32/20/17

Vrijdag 30 april
vl o: Amos 8:11-13; Acts 8:9-25
wp: 22:25-31 dp: 22/18:1-30/69
Seiderlezing: 2 Samuel 6:1-7:17 

Zaterdag 1 mei
vl o: Amos 9:7-15; Marcus 4:30-32
wp: 22:25-31 dp: 8,117/18:31-51/130, 134
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5e zondag van Pasen
En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer 
zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?En Filippus 
zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en 
zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Johannes 10:11-18

Zondag 2 mei
Deuteronomium 4,32- 40
1 Johannes 3,18- 24
Johannes 15,1- 8

Maandag 3 mei
vl o: Jesaja 5:1-7; Galaten 5:16-26
wp: 80  dp: 40/21/127, 137
Filipus en Jacobus de Mindere

Dinsdag 4 mei
vl o: Jesaja 32:9-20; Jakobus 3:17-18
wp: 80  dp: 29,43/26/27

Woensdag 5 mei
vl o: Jesaja 65:17-25; Johannes 14:18-31
wp: 80  dp: 36/33/31

Donderdag 6 mei
vl o: Jesaja 49:5-6; Handelingen 10:1-34
wp: 98  dp: 80/34/48

Vrijdag 7 mei
vl o: Jesaja 42:5-9; Handelingen 10:34-43
wp: 98  dp: 51/35/79
Seiderlezing: Leviticus 12:1-13:59 

Zaterdag 8 mei
vl o: Deuteronomium 32:44-47; Marcus 10:42-45
wp: 98  dp: 104/37/141
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6e zondag van Pasen
Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven 
geeft voor zijn vrienden. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet 
niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat 
Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Johannes 10:11-18

Zondag 9 mei
Jesaja 45,15- 19
1 Johannes 4,7- 21
Johannes 15,9- 17

Maandag 10 mei
vl o: Deuteronomium 7:1-11; 1 Timoteüs 6:11-12
wp: 93  dp: 41/39/136

Dinsdag 11 mei
vl o: Deuteronomium 11:1-17; 1 Timoteüs 6:13-16
wp: 93  dp: 59/44/98

Woensdag 12 mei
vl o: Deuteronomium 11:18-21; Marcus 16:19-20
wp: 93  dp: 47/45/62

Donderdag 13 mei
vl o: Efeziërs 1:15-23; Lucas 24:44-53
wp: 47  dp: 81/49/54
Hemelvaart

Vrijdag 14 mei
vl o: Exodus 24:15-18; Openbaringen 1:9-18
wp: 47  dp: 100/52/91 
Seiderlezing: 2 Koningen 7:3-20 

Zaterdag 15 mei
vl o: Deuteronomium 34:1-7; Johannes 16:4-11
wp: 47  dp: 60/56/142
Pachomius
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7e zondag van Pasen
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in 
Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en 
Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U 
Mij gezonden hebt. Johannes 10:11-18

Zondag 16 mei
Exodus 19,1- 11
1 Johannes 5,9- 15
Johannes 17,14- 26

Maandag 17 mei
vl o: Exodus 28:29-38; Filippenzen 1:3-11
wp: 115  dp: 42/58/138
Sjawoe’ot (wekenfeest)

Dinsdag 18 mei
vl o: Numeri 8:5-22; Titus 1:1-9
wp: 115  dp: 46/64/1,14 
Sjawoe’ot (wekenfeest)

Woensdag 19 mei
vl o: Ezra 9:5-15; Johannes 16:16-24
wp: 115  dp: 61/66/11,131 

Donderdag 20 mei
vl o: Genesis 2:4b-7; 1 Korintiërs 15:42b-49
wp: 33:12-22 dp: 85/67/55

Vrijdag 21 mei
vl o: Job 37:1-13; 1 Korintiërs 15:50-57
wp: 33:12-22 dp: 83/68/71 
Seiderlezing: Leviticus 16:1-18:30 

Zaterdag 22 mei
vl o: Exodus 15:6-11; Johannes 7:37-39
wp: 33:12-22 dp: 97/74/145
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21 mei - Hemelvaart

24 mei - Dagmar 
Deense koningin die patrones is van onze Communiteit. De geschiedenis van het 
Boheemse prinsesje die door haar huwelijk met de deense kroonprins Waldemar 
zich een nieuwe roeping zag toebedeeld, blijft verrassend en boeiend. Zij heeft zich 
haar nieuwe volk toegewend met zorg en liefde, om het Evangelie ook werkelijk 
van binnenuit te beleven. Zij stierf te Ribe op 24 Mei 1212 en ligt begraven in de 
kerk van Ringsted op Sjælland. Haar kruis dragen wij in dankbaarheid; het origineel 
daarvan is te aanschouwen in het Nationaal Museum te Kopenhagen. (1195-1212)

Het dagmar kruis, communiteits kruis van Spe Gaudentes, Aan de voorkant een 
afbeelding van Christus aan het kruis met erboven in Griekse letters  de tekst 
“Jezus Christus”. Aan de achterkant in het midden Christus, gefl ankeerd door links 
Maria en rechts Johannes de Doper. Boven Christus, de heilige Basilius, en onder 
hem Chrysostomus.

31 mei - Pinksteren

29 en 30 mei - Sjavoeot
Wekenfeest, het Joodse Pinksterfeest. Oorspronkelijk een feest van de eerste 
(gerste)oogst, met een gedenken van de Tora geving op de Sinaï door de Eeuwige 
aan Mozes. Het was een van de drie feesten in bijbelse tijden dat elke Jood geacht 
werd naar Jeruzalem te gaan.
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Pinksteren
Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. 
Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij 
niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze 
zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De 
Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:24

Zondag 23 mei
Genesis 11,1-9
Handelingen 2,1-24
Johannes 14,8-17
Pinksteren

Maandag 24 mei
vl o: Joël 2:18-29; 1 Korintiërs 12:4-11
wp: 104:24-34, 35b dp: 50/78:40-78/23,98
Dagmar

Dinsdag 25 mei
vl o: Genesis 11:1-9; 1 Korintiërs 12:12-27
wp: 104:24-34, 35b dp: 57/82/53

Woensdag 26 mei
vl o: Ezechiël 37:1-14; Johannes 20:19-23
wp: 104:24-34, 35b dp: 63/96/4

Donderdag 27 mei
vl o: Isaiah 1:1-4, 16-20; Romans 8:1-8
wp: 29  dp: 87/99/86

Vrijdag 28 mei
vl o: Jesaja 2:1-5; Romeinen 8:9-11
wp: 29  dp: 89:1-19/101/123, 125
Seiderlezing: Amos 9:7-15 

Zaterdag 29 mei
vl o: Jesaja 5:15-24; Johannes 15:18-20, 26-27
wp: 29  dp: 89/102/147
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Trinitatis

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld 
zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 
Johannes John 3:1-17

Zondag 30 mei
Exodus 3,1-6
Romeinen 8,12-17
Johannes 3,1-16
Heilige Drie Eenheid

Maandag 31 mei
vl o: Numeri 9:15-23; Openbaring 4:1-8
wp: 20  dp: 84/107:1-22/72 
Maria visitatie

Dinsdag 1 juni
vl o: Exodus 25:1-22; 1 Korintiërs 2:1-10
wp: 20  dp: 73/107:23-43/126,128 

Woensdag 2 juni
vl o: Numeri 6:22-27; Marcus 4:21-25
wp: 20  dp: 65/109/28 

Donderdag 3 juni
vl o: 1 Samuel 4:1-22; 1 Petrus 4:7-19
wp: 130  dp:  122/120/2

Vrijdag 4 juni
vl o: 1 Samuel 5:1-12; 2 Korintiërs 5:1-5
wp: 130  dp: 143/135/3,121 
Seiderlezing: Leviticus 21:1-24:23 

Zaterdag 5 juni
vl o: 1 Samuel 6:1-18; Lucas 8:4-15
wp: 130  dp: 88/140/139
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1e zondag na Trinitatis

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze 
uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
2 Korintiërs 4:13-5:1

Zondag 6 juni
Rechters 12,1-6
2 Korintiërs 4,13-18
Marcus 3,20-35

Maandag 7 juni
vl o: 1 Samuel 7:3-15; Openbaring 20:1-6
wp: 108  dp: 24/119:25-48/75

Dinsdag 8 juni
vl o: 1 Samuel 8:1-22; Openbaring 20:7-15
wp: 108  dp: 105/119:49-72/90

Woensdag 9 juni
vl o: 1 Samuel 9:1-14; Lucas 11:14-28
wp: 108  dp: 70/119:73-96/16

Donderdag 10 juni
vl o: 1 Samuel 9:15-27; Hebreeën 2:5-9
wp: 20  dp: 77/119:97-120/132,133

Vrijdag 11 juni
vl o: 1 Samuel 10:1-8; Hebreeën 11:4-7
wp: 20  dp: 94,108/119:121-124/129
Seiderlezing: Jeremia 32:6-27 

Zaterdag 12 juni
vl o: 1 Samuel 13:1-15a; Marcus 4:1-20
wp: 20  dp: 144/119:145-176/103
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9 juni - Columba van Iona
De priester en monnik Columba, een 
moeilijk man, werd in ballingschap 
gezonden van Ierland naar het 
Schotse eilandje Iona en stichtte er 
een klooster dat tot grote bloei zou 
komen en dat de grondslag legde voor 
de kerstening van Schotland en Noord-
Engeland. Iona was ook de plaats waar 
de gelijknamige communiteit werd 
gesticht in de jaren ‘30, om een impuls 
te geven aan de herkerstening van 
Schotland. Hij is patroon van dichters. 
521-597
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2e zondag na Trinitatis

Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in 
de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en 
komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Marcus 4: 26

Zondag 13 juni
Ezechiël 17,22-24
2 Korintiërs 5,1-10
Marcus 4,26-34

Maandag 14 juni
vl o: 1 Samuel 13:23-14:23; Galaten 6:11-18
wp: 53  dp: 5/7/124 

Dinsdag 15 juni
vl o: 1 Samuel 15:10-23; Openbaring 21:22-22:5
wp: 53  dp: 25/10/9 

Woensdag 16 juni
vl o: 1 Samuel 15:24-31; Lucas 6:43-45
wp: 53  dp: 30/12,15/13 

Donderdag 17 juni
vl o: 1 Samuel 16:14-23; Handelingen 20:1-16
wp: 9:9-20  dp: 32/20/17

Vrijdag 18 juni
vl o: 1 Samuel 17:55-18:5; Handelingen 21:1-16
wp: 9:9-20  dp: 22/18:1-30/69
Seiderlezing: Leviticus 26:3-27:34 

Zaterdag 19 juni
vl o: 1 Samuel 18:1-4; Lucas 21:25-28
wp: 9:9-20  dp: 8,117/18:31-51/130, 134
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24 juni - Geboorte van Johannes de doper
Zes maanden voor de geboorte van Christus 
vieren wij die van zijn Voorloper. Het 
midzomerfeest, tegenpool in het jaar van 
Kerstmis, drukt uit wat Johannes van zichzelf 
zegt: ‘Ik moet minder, Hij moet meer worden.’ 
Naast de Moeders des Heren is Johannes de 
enige heilige van wie ook het geboortefeest 
gevierd wordt; normaal is de sterfdag gezien 
als de geboortedag voor de hemel. De basiliek 
van St Jan van Lateranen, bisschopskerk voor 
de stad Rome, is aan hem gewijd, evenals 
beroemde kerken te Flensburg, Heidelberg, 
Lyon, Malmö, Roosendaal, Visby, Waalwijk en 
Zutphen. 

25 juni - Adelbert van Egmond
In Kennemerland wordt op deze dag de naam hoog gehouden van de monnik 
Adelbert die in deze streken evangeliseerde. De traditie noemt hem een diaken en 
metgezel van St Willibrord. Hij is begraven te Egmond-Binnen; vlak bij die plaats 
werd in 920 een kloostertje gebouwd voor monialen uit Gent. Om enigerlei reden 
liep die stichting niet naar wens en graaf Dirk van Holland verving de zusters door 
monniken: zo werd de geschiedenis van A de geschiedenis van de St Adelbertabdij, 
in de nabijheid waarvan de graaf zijn kasteel bouwde: een schoolvoorbeeld hoe 
de wereldlijke macht zich dankzij de kerkelijke macht kon ontwikkelen. De abdij 

is in de jaren der Reformatie (1574) 
verwoest; in 1937 hersticht vanuit 
Oosterhout, is het klooster in 1950 
opnieuw tot abdij verheven. In de jaren 
‘30 volgde bovendien een nieuwe 
stichting van een zustersklooster, de 
Lioba-zusters. Deze zusters hebben 
onze communiteits mantels gemaakt. 
De kaarsen van de broeders en het 
weefwerk van de zusters zijn tot ver 
buiten de landsgrenzen bekend. (740)

De adelbertabdij in Egmond
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3e zondag na Trinitatis

Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, leidde Hij hen uit hun 
angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. 
Psalm 107: 28

Zondag 20 juni
Job 30,15-26;38,1
2 Korintiërs 5,14-21
Marcus 4,35-41

Maandag 21 juni
vl o: 1 Samuel 18:6-30; Handelingen 27:13-38
wp: 119:113-128 dp: 40/21/127, 137 

Dinsdag 22 juni
vl o: 1 Samuel 19:1-7; Handelingen 27:39-44
wp: 119:113-128 dp: 29,43/26/27 

Woensdag 23 juni
vl o: 1 Samuel 19:8-17; Marcus 6:45-52
wp: 119:113-128 dp: 6/33/31 

Donderdag 24 juni
vl o: 1 Samuel 19:18-24; 2 Korintiërs 7:2-16
wp: 130  dp: 80/34/48 
Geboorte van Johannes de doper

Vrijdag 25 juni
vl o: 1 Samuel 20:1-25; 2 Korintiërs 8:1-7
wp: 130  dp: 51/35/79
Seiderlezing: Hosea 2:1-22 

Zaterdag 26 juni
vl o: 1 Samuel 20:27-42; Lucas 4:31-37
wp: 130  dp: 04/37/141
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29 juni - Petrus en Paulus
De kerk van Rome dankt haar roem aan de marteldood van de beide apostelen, 
die in het hart van het keizerrijk de verkondiging van de Opgestane Heer op zich 
namen. In welk jaar precies zij de Heer door hun marteldood hebben beleden, is 
onduidelijk, maar men neemt aan dat dit heeft plaats gehad in 64, 66 of 67: Petrus 
werd gekruisigd (met het hoofd naar beneden, omdat hij zich niet waardig achtte op 
dezelfde wijze als zijn Meester terechtgesteld te worden) op de Vaticaanse heuvel - 
en recente opgravingen hebben inderdaad zijn graf gelocialiseerd precies onder de 
‘confessio’ van de St Pieters basiliek. Paulus werd onthoofd op de weg naar Ostia, 
daar waar nu de basiliek van St Paulus buiten de muren staat. Hun namen worden 
gedragen in vele beroemde kerken in oost en west.

3 juli - Thomas Apostel (ook Didymus of Ongelovige Thomas), 
Volgens de evangelies behoorde hij tot ‘de twaalf’, de kring van Jezus’ meest 
intieme leerlingen, die Hijzelf de naam ‘apostel’ (= ‘zendeling’ of ‘gezondene’) gaf 
(Mattheus 10,3; Markus 3,18; Lukas 6,15; Handelingen 1,13). Soms draagt hij de 
bijnaam ‘Dydimus’ (= ‘Tweeling’: Johannes 11,16;20,24).
Hij is de geschiedenis ingegaan als ‘de ongelovige Thomas’.
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4e zondag na Trinitatis

Wees niet bevreesd, geloof alleen. Markus 5:36b 

Zondag 27 juni
Jesaja 3,25-4,6
2 Korintiërs 8,9-15 
Marcus 5,22-43

Maandag 28 juni
vl o: 1 Samuel 23:14-18; 2 Korintiërs 8:16-24
wp: 18:1-6, 43-50 dp: 40/21/127, 137

Dinsdag 29 juni
vl o: 1 Samuel 31:1-13; 2 Korintiërs 9:1-5
wp: 18:1-6, 43-50 dp: 29,43/26/27
Petrus en Paulus

Woensdag 30 juni
vl o: 1 Kronieken 10:1-14; Marcus 9:14-29
wp: 118:1-6, 43-50 dp: 36/33/31 

Donderdag 1 juli
vl o: 2 Samuel 2:1-11; 1 Korintiërs 4:8-13
wp: 48  dp: 80/34/48

Vrijdag 2 juli
vl o: 2 Samuel 3:1-12; 2 Korintiërs 10:7-11
wp: 48  dp: 104/37/141
Seiderlezing: Numeri 4:21-7:89 

Zaterdag 3 juli
vl o: 2 Samuel 3:31-38; Matthew 8:18-22
wp: 130  dp: 104/37/141
Apostel Thomas
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5e zondag na Trinitatis
En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te onderwijzen; 
en velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: Waar heeft Deze 
die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die Hem gegeven is, dat ook 
zulke krachten door Zijn handen gebeuren? Markus 1:2

Zondag 4 juli
Ezechiël 2,1-7
2 Korintiërs 12,1-10
Marcus 6,1-6

Maandag 5 juli
vl o: 2 Samuel 5:1-10; 2 Korintiërs 11:16-33
wp: 119:81-88 dp: 41/39/136

Dinsdag 6 juli
vl o: 2 Samuel 5:11-16; Jakobus 5:7-12
wp: 119:81-88 dp: 59/44/98

Woensdag 7 juli
vl o: 2 Samuel 5:17-25; Johannes 7:1-9
wp: 119:81-88 dp: 47/45/62 

Donderdag 8 juli
vl o: Exodus 25:10-22; Kolossenzen 2:1-5
wp: 85:8-13  dp: 81/49/54 

Vrijdag 9 juli
vl o: Exodus 37:1-16; Kolossenzen 4:2-18
wp: 85:8-13  dp: 100/52/91 
Seiderlezing: Zacharias 2:14-4:7 

Zaterdag 10 juli
vl o: Numeri 10:11-36; Lucas 1:57-80
wp: 85:8-13  dp: 60/56/142
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6e zondag na Trinitatis
Ik zal horen, wat God, de Heer, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en 
tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid 
terugkeren. Psalm 85: 9

Zondag 11 juli
Jesaja 52,1-6
Efeziërs 1,1-14
Marcus 6,6b-13
Benedictus van Nursia

Maandag 12 juli
vl o: 2 Samuel 6:6-12a; Handelingen 21:27-39
wp: 68:24-35 dp: 42/58/138

Dinsdag 13 juli
vl o: 2 Samuel 3:12-16; Handelingen 23:12-35
wp: 68:24-35 dp: 46/64/1,14

Woensdag 14 juli
vl o: 2 Samuel 6:16-23; Lucas 7:31-35
wp: 68:24-35 dp: 61/66/11,131 

Donderdag 15 juli
vl o: 1 Kronieken 11:15-19; Kolossenzen 1:15-23
wp: 89:20-37 dp: 85/67/55

Vrijdag 16 juli
vl o: 1 Kronieken 14:1-2; Handelingen 17:16-31
wp: 89:20-37 dp: 83/68/71
Seiderlezing: Numeri 13:1-15:41 

Zaterdag 17 juli
vl o: 1 Kronieken 15:1-2, 16:4-13; Lucas 18:35-43
wp: 89:20-37 dp: 997/74/145
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11 juli - Benedictus van Nursia (480 – 547)
De heilige Benedictus wordt algemeen 
beschouwd als vader van het kloosterleven in 
de Latijnse Kerk. Hij werd geboren in Nursia, in 
de buurt van Perugia (Italië ). Al op veertienjarige 
leeftijd sloot hij zich aan bij een groep kluizenaars. 
Uiteindelijk belandde deze groep in Subiaco, 
ten oosten van Rome, waar het klooster Santo 
Speco ontstond. Hij stichtte later een eigen 
gemeenschap op de Monte Cassino.
De leefregel van Benedictus is vermaard om 
zijn evenwichtigheid en wijsheid. Het biedt een 
afgewogen ritme van acht uur bidden, acht 
uur werken en acht uur rusten. Benedictijnse 
monniken leiden een leven van gebed, 
lichamelijk werk, van eenvoud, gastvrijheid en 
gehoorzaamheid. Ze leggen de gelofte af op 
é é n plek te blijven wonen, werken en bidden 
(stabilitas loci). 
Die plek wordt dan ook met grote zorgvuldigheid 

ingericht en verzorgd, zodat ook latere generaties kunnen genieten van de goede 
gaven van Gods schepping.
De regel van Benedictus bood een goed fundament voor het monastieke 
gemeenschapsleven. Hierdoor verspreidde de orde der Benedictijnen zich in 
snel tempo over heel Europa. De Benedictijnse monniken hebben zich daarbij 
onderscheiden door niet alleen het christelijke geloof te verkondigen, maar ook door 
heel concreet land te ontginnen, moerassen droog te leggen, dijken te bouwen. 
Hun aanwezigheid was en is scheppend, zorgzaam, hoedend.
Benedictus is patroon-heilige van Europa. Zijn feest werd vroeger op 21 maart 
gevierd, maar tegenwoordig op 11 juli.

24 juli – zr Ina Ebbens
Communiteits lid van Spe Gaudentes sinds het eerste begin. 
Geboren in Groningen. Ida Gerhard en Marie van der Zeyde hebben aan haar 
vorming als opgroeiende tiener bijgedragen. Zr. Ina vond dat maatschappelijke 
betrokkenheid met ‘doen’ te maken had en geen geannalyseer. Woorden als 
‘funkties, methoden, technieken, administratie, registratie en CAO’ mochten er van 
haar wel zijn als je ze maar niet merkte. Als het maar geen verschuilen was om niet 
meer te hoeven ‘doen’.
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7e zondag na Trinitatis

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk 
met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen 
herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Markus 6: 34

Zondag 18 juli
Jeremia 23,1-6 
Efeziërs 2,11-22 
Marcus 6,30-44

Maandag 19 juli
vl o: 2 Samuel 7:18-29; Hebreeën 13:17-25
wp: 61  dp: 50/78:40-78/23,98

Dinsdag 20 juli
vl o: 2 Samuel 8:1-18; Handelingen 20:17-38
wp: 61  dp:  57/82/53

Woensdag 21 juli
vl o: 2 Samuel 9:1-13; Lucas 15:1-7
wp: 61  dp: 63/96/4 

Donderdag 22 juli
vl o: 2 Samuel 10:1-5; Kolossenzen 1:9-14
wp: 14  dp: 87/99/86

Vrijdag 23 juli
vl o: 2 Samuel 10:6-12; Kolossenzen 3:12-171
wp: 14  dp: 89:1-19/101/123, 125
Seiderlezing: 1 Samuel 11:14-12:22 

Zaterdag 24 juli
vl o: 2 Samuel 10:13-19; Johannes 4:31-38
wp: 14  dp: 89/102/147
zr Ina Ebbens
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31 juli - Ignatius van Loyola
Hij was de zoon van een Spaanse edelman. In zijn jonge jaren schijnt hij een 
losbandig leven te hebben geleid, maar tijdens zijn diensttijd in het Spaanse leger 
kwam er in 1521 een ommekeer tijdens de Franse belegering van Pamplona, toen 
een kanonskogel tussen zijn benen door schoot, die zijn beide benen verwondde. 
Tijdens zijn ziekbed ontdekte hij verschillende bewegingen in zijn ziel, al naar 
gelang de aard van de verschillende soorten literatuur die hij las. Dit was het begin 
van wat hij later, in zijn geestelijke oefeningen, de onderscheiding der geesten 
noemde. Daarin legt Ignatius achtereenvolgens de nadruk op het ordenen van je 
leven, of beter het inordenen van je leven binnen Gods bedoeling met de wereld; 
vervolgens op de navolging van Christus door punctueel de evangelieverhalen te 
overwegen, te proeven en te smaken; en tenslotte op het vermogen om in alle 
dingen Gods liefde te zoeken en te vinden.Na zijn herstel ondernam hij in 1534 met 
zes anderen vanuit Parijs een pelgrimsreis naar Palestina. Loyola werd in 1537 te 
Venetië tot priester gewijd.
Zijn grafschrift luidt: “Voor hem was het kleinste niet te klein en het grootste niet te 
groot.”
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8e zondag na Trinitatis

De Heer ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op.
Psalm 145:14

Zondag 25 juli
Jesaja 63,7-14
Efeziërs 3,14-21
Marcus 6,45-52
Jacobus de Meerdere

Maandag 26 juli
vl o: 2 Samuel 11:14-21; Filippenzen 4:10-20
wp: 37:12-22 dp: 84/107:1-22/72 

Dinsdag 27 juli
vl o: 2 Samuel 11:22-27; Romeinen 15:22-33
wp: 37:12-22 dp: 73/107:23-43/126,128

Woensdag 28 juli
vl o: 2 Kronieken 9:29-31; Marcus 6:35-44
wp: 37:12-22 dp: 65/109/28 

Donderdag 29 juli
vl o: Exodus 32:19-26a; 1 Korintiërs 11:17-22
wp: 51:1-12  dp: 122/120/2 

Vrijdag 30 juli
vl o: Joshua 23:1-16; 1 Korintiërs 11:27-34
wp: 51:1-12  dp: 143/135/3,121 
Seiderlezing: Numeri 19:1-22:1 

Zaterdag 31 juli
vl o: Richteren 6:1-10; Matteüs 16:5-12
wp: 51:1-12  dp: 88/140/139
Ignatius van Loyola
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6 augustus - Transfi guratie
Het feest van de Verheerlijking van 
de Heer op de berg Tabor, waar Hij, in 
gesprek met Mozes en Elia, verschijnt 
aan de apostelen Petrus, Jacobus 
en Johannes, heeft iconografi sch 
altijd een grote fascinatie uitgeoefend 
wegens zijn stralende betekenis: een 
uitnodiging aan ons om voor de glorie 
van de Heer ontvankelijk te zijn als 
een geheim dat u wordt toevertrouwd, 
een ‘midway’ gebeurtenis op weg naar 
ons deelhebben aan het Pasen van de 
Heer. Daaraan voorafgaand is het feest 
natuurlijk allereerst een Verheerlijking 
van de Heer door de Vader zelf.
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9e zondag na Trinitatis
En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, 
zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 
hebben. Johannes 6:35

Zondag 1 augustus
Deuteronomium 10,12-21
Efeziërs 4,17-25
Marcus 7,1-23

Maandag 2 augustus
vl o: 2 Samuel 12:15-25; Efeziërs 4:17-24
wp: 50:16-23 dp: 24/119:25-48/75

Dinsdag 3 augustus
vl o: 2 Samuel 13:1-19; 1 Korintiërs 12:27-31
wp: 50:16-23 dp: 105/119:49-72/90

Woensdag 4 augustus
vl o: 2 Samuel 13:20-36; Marcus 8:1-10
wp: 50:16-23 dp: 70/119:73-96/16

Donderdag 5 augustus
vl o: 2 Samuel 13:37-14:24; Romeinen 15:1-6
wp: 130  dp: 77/119:97-120/132,133

Vrijdag 6 augustus
vl o: 2 Samuel 14:25-33; Galaten 6:1-10
wp: 130  dp: 94,108/119:121-124/129
Seiderlezing: Micha 5:6-6:8 
Transfiguratie van de Heer

Zaterdag 7 augustus
vl o: 2 Samuel 14:25-33; Galaten 6:1-10
wp: 130  dp: 144/119:145-176/103
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15 augustus - Maria Ten hemel opneming (hoogfeest)
De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar 
verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de 
Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in Zijn 
paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat 
ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.
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10e zondag na Trinitatis

Ik heb de Heer gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij van al mijn angst 
gered. Psalm 34:4

Zondag 8 augustus
2 Koningen 4,8-18 (37)
Efeziërs 4,30-5,2
Marcus 7,24-30

Maandag 9 augustus
vl o: 2 Samuel 15:13-31; Efeziërs 5:1-14
wp: 57  dp: 5/7/124 

Dinsdag 10 augustus
vl o: 2 Samuel 18:19-33; 2 Petrus 3:14-18
wp: 57  dp: 25/10/9 

Woensdag 11 augustus
vl o: 2 Samuel 19:1-18; Johannes 6:35-40
wp: 57  dp: 30/12,15/13 

Donderdag 12 augustus
vl o: 1 Koningen 1:1-30; Handelingen 6:8-15
wp: 111  dp: 2/20/17 

Vrijdag 13 augustus
vl o: 1 Koningen 1:28-48; Romeinen 16:17-20
wp: 111  dp: 22/18:1-30/69 
Seiderlezing: Numeri 25:10-30:1 

Zaterdag 14 augustus
vl o: 1 Koningen 2:1-11; Johannes 4:7-26
wp: 111  dp: 8,117/18:31-51/130, 134

621609 - Boekwerk calendarium Spe Gaudentes 2020-2021.indd   63 2-2-2021   11:31:55



11e zondag na Trinitatis
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van 
dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.  En het brood dat Ik geven zal, is 
Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. Johannes 6:51

Zondag 15 augustus
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18
Maria-tenHemelopneming

Maandag 16 augustus
vl o: 1 Koningen 3:16-28; Handelingen 6:1-7
wp: 101  dp: 40/21/127, 137 

Dinsdag 17 augustus
vl o: 1 Koningen 8:1-21; Marcus 8:14-21
wp: 101  dp: 29,43/26/27 

Woensdag 18 augustus
vl o: Jozua 3:1-17; Matteüs 28:1-10
wp: 101  dp: 36/33/31 

Donderdag 19 augustus
vl o: 11 Koningen 4:20-28; 1 Tessalonicenzen 5:1-11
wp: 34:15-22 dp: 80/34/48

Vrijdag 20 augustus
vl o: 1 Koningen 4:29-34; Romeinen 13:11-14
wp: 34:15-22 dp: 51/35/79 
Seiderlezing: Jeremia 1:1-2:3 

Zaterdag 21 augustus
vl o: 1 Koningen 5:1-12; Lucas 11:5-13
wp: 34:15-22 dp: 04/37/141
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12e zondag na Trinitatis

Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? 
U hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6:68

Zondag 22 augustus
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 23 augustus
vl o: 1 Koningen 5:13-18; Efeziërs 5:21-6:9
wp: 11  dp: 41/39/136

Dinsdag 24 augustus
vl o: 1 Koningen 6:1-14; Efeziërs 6:21-24
wp: 11  dp: 59/44/98
Bartholomeus

Woensdag 25 augustus
vl o: Jozua 3:1-17; Matteüs 28:1-10
wp: 11  dp: 47/45/62 

Donderdag 26 augustus
vl o: Hooglied 1:1-17; Jakobus 1:1-8
wp: 45:1-2, 6-9  dp: 81/49/54 

Vrijdag 27 augustus
vl o: Hooglied 2:1-7; Jakobus 1:9-16
wp: 45:1-2, 6-9  dp: 100/52/91 
Seiderlezing: Numeri 33:1-36:13 

Zaterdag 28 augustus
vl o: Hosea 3:1-5; Johannes 18:28-32
wp: 45:1-2, 6-9  dp: 60/56/142
Monica en Augustinus van Hippo
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24 augustus - Bartholomeus de apostel
Bartolomeus behoorde tot de twaalf leerlingen die Jezus zelf als zijn meest intieme 
vriendenkring had uitgekozen (Mattheus 10,03; Markus 03,18; Lukas 06,14)

Bartholomeus, de trouwe Joodse wetgeleerde Nathanaël, aan wie Filippus kwam 
berichten:
“Wij hebben Hem gevonden van wie Mozes in de Wet geschreven heeft en de 
profeten: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.”
Zijn antwoord was: 
“Kan er uit Nazaret iets goeds komen?”
Filippus reageerde slechts met:
“Kom dan kijken.”
Toen Jezus hem op zich af zag komen, zei Hij:
“Kijk, een ware Israëliet in wie geen bedrog is.”
Nathanaël reageerde verrast:
“Hoe kent u mij?” 
Waarop Jezus zei: 
“Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgenboom.”

28 augustus - Monica en Augustinus van Hippo
Hoewel hij een zeer christelijke moeder had, Monica, deed hij zo’n beetje alles 
wat God verboden had. Augustinus heeft de eerlijkheid gehad om zichzelf in de 
spiegel te kunnen zien en om wat hij daarin zag niet heen te draaien, maar in zijn 
boek ‘Belijdenissen’ alles eerlijk neer te schrijven. Hoezeer hij het geloof van zijn 
moeder verworpen heeft, hij is er tegelijkertijd ook door aangetrokken geweest. 
Uiteindelijk kiest hij voor het geloof en laat hij zich dopen, met zijn vriend Alipius 
en zijn zoon Adeodatus, in de paasnacht van het jaar 387 door St Ambrosius, de 
beroemde bisschop van Milaan. Daarna is God inderdaad met Augustinus aan 
het werk gegaan. Hij besloot in een communiteitsverband te gaan wonen. Nog 
geen 4 jaar later wordt hij tegen zijn zin priester gewijd en in 396 gekozen tot 
bisschop van Hippo. Daar is hij 34 jaar bisschop geweest en ontwikkelde hij zich 
tot een van de grootste figuren uit de kerkgeschiedenis, zeer herkenbaar voor 
onze tijd. Hij nam zijn ambt serieus: preekte elke zon- en feestdag, ging voor in 
de eredienst, had zorg voor zijn mensen en voor de materiële kant van de kerk 
(lekkende dakgoten en zo), doopleerlingen voorbereidend en katechese gevend. 
Hij vond dit alles vanzelfsprekend en beschikte over een eindeloze energie. In elke 
minuut van zijn vrije tijd schreef hij: aan zijn priesters, aan de kerk verder weg, over 
allerhande kwesties. Daarin bleek zijn briljante intelligentie en fijngevoeligheid. Zijn 
kloosterregel is door heel wat gezelschappen aangenomen. Kortom, in de zondaar 
van weleer heeft de kerk een heilige voor de eeuwigheid herkend, van wie vele 
uitdrukkingen bewaard zijn gebleven door hun trefzekere formulering, als bijv. 
‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o Heer.’ Monica 387, Augustinus van 
Hippo 354-430
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13e zondag na Trinitatis
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en 
weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van 
de wereld. Jakobus 1:27

Zondag 29 augustus
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18
Johannes de Doper

Maandag 30 augustus
vl o: Hooglied 3:6-11; 1 Timoteüs 4:6-16
wp: 144:9-15 dp: 42/58/138 

Dinsdag 31 augustus
vl o: Hooglied 5:2-6:3; 1 Petrus 2:19-25
wp: 144:9-15 dp: 46/64/1,14

Woensdag 1 september
vl o: Hooglied 8:5-7; Marcus 7:9-23
wp: 144:9-15 dp: 61/66/11,131

Donderdag 2 september
vl o: Spreuken 1:1-19; Romeinen 2:1-11
wp: 125  dp: 85/67/55 

Vrijdag 3 september
vl o: Spreuken 4:10-27; Romeinen 2:12-16
wp: 125  dp: 83/68/71 
Seiderlezing: Jesaja 1:1-27 
Gregorius de Grote

Zaterdag 4 september
vl o: Spreuken 8:1-31; Matteüs 15:21-31
wp: 125  dp: 97/74/145
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3 september - Gregorius de Grote
De eerste en grootste van de 16 pausen die de naam Gregorius droegen was 
een geboren patriciër uit Rome en was enige jaren magistraat, voor hij monnik 
werd in het door hemzelf gestichte klooster op de Aventijn. Een man van zijn 
begaafdheden kon niet onopgemerkt blijven en zo werd hij ‘apocrisiarus’ van de 
paus (een soort nuntius) te Constantinopel. Die ervaring had hij wel nodig toen hij 
in 590 zelf tot paus van Rome werd gekozen. Het waren moeilijke tijden. Gregorius 
reorganiseerde de kerkelijke administratie en kon met de opbrengsten armen en 
slachtoffers van pest en oorlog ondersteunen. Hij zond de monnik Augustinus van 
Canterbury naar Engeland, die de kerk daar een romeinse structuur ging geven, 
ten koste van de Keltische kerk. Gregorius schreef veel werken, droeg zorg voor de 
opleiding van priesters en was een groot exegeet. In zijn ‘Dialogen’ schrijft hij een 
Vita van Benedictus. Hij is de eerste paus de de term ‘dienaar der dienaren Gods’ 
gebruikte. Misschien was hij te goedgelovig. Zonder hem zou het herstel van de 
kerk veel moeizamer tot stand zijn gekomen. (540-604)

13 september - H. Johannes Chrysostomus 
Johannes werd omstreeks het jaar 349 geboren te Antiochië. Na zijn studies werd 
hij achtereenvolgens monnik en priester, in welke hoedanigheid hij zich bijzonder op 
de prediking toelegde. In 397 werd hij gekozen tot bisschop van Constantinopel. Hij 
toonde zich een goede herder, bezorgd voor zijn priesters en gelovigen, vanwie de 
geestelijke vorming hem zeer ter harte ging. In ongenade gevallen bij het keizerlijk 
hof en door afgunsten belaagd, moest hij tot twee maal toe in ballingschap gaan. 
Door zorgen en ontberingen uitgeput stierf hij op 14 september 407 bij Comana in 
Pontus. Om zijn grote welsprekendheid en zijn vele geschriften ten dienste van de 
geloofsleer en het christelijk leven heeft hij de naam “Guldenmond” (Chrysostomus) 
verdiend.
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14e zondag na Trinitatis

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet 
uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het 
Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? Jakobus 2:5

Zondag 5 september
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 6 september
vl o: Spreuken 8:32-9:6; Hebreeën 11:29-12:2
wp: 73:1-20  dp: 50/78:40-78/23,98 

Dinsdag 7 september
vl o: Spreuken 11:1-31; Hebreeën 12:3-13
wp: 73:1-20  dp: 57/82/53 
Albert Sweitzer 

Woensdag 8 september
vl o: Spreuken 14:1-9; Matteüs 17:14-21
wp: 73:1-20  dp: 63/96/4
Maria geboorte/Rosj Hasjana

Donderdag 9 september
vl o: Spreuken 15:1-17; Hebreeën 11:17-22
wp: 19  dp: 87/99/86 

Vrijdag 10 september
vl o: Spreuken 19:24-29; Jakobus 2:17-26
wp: 19  dp: 89:1-19/101/123, 125 
Seiderlezing: Deuteronomium 3:23-7:11 

Zaterdag 11 september
vl o: Spreuken 21:1-17; Matteüs 21:23-32
wp: 19  dp: 89/102/147
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15e zondag na Trinitatis

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij 
tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn 
kruis opnemen en Mij volgen. Marcus 8:34

Zondag 12 september
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 13 september
vl o: Spreuken 22:1-21; Romeinen 3:9-20
wp: 73:21-28 dp: 84/107:1-22/72
Johannes Chrysostomus

Dinsdag 14 september
vl o: Spreuken 25:1-28; Colossians 3:1-11
wp: 73:21-28 dp: 73/107:23-43/126,128

Woensdag 15 september
vl o: Spreuken 29:1-27; Johannes 7:25-36
wp: 73:21-28 dp: 65/109/28 

Donderdag 16 september
vl o: Spreuken 30:1-10; 1 Korintiërs 2:1-5
wp: 1  dp: 122/120/2
Jom Kippoer (grote verzoendag)

Vrijdag 17 september
vl o: Spreuken 30:18-33; Romeinen 11:25-32
wp: 1  dp: 143/135/3,121
Seiderlezing: Jesaja 49:14-51:3 

Zaterdag 18 september
vl o: Prediker 1:1-18; Matteüs 23:29-39
wp: 1  dp: 88/140/139
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16e zondag na Trinitatis
Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet 
staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. 
Psalm 1:1

Zondag 19 september
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 20 september
vl o: Spreuken 27:1-27; Jakobus 4:8-17
wp: 128  dp: 24/119:25-48/75 

Dinsdag 21 september
vl o: Prediker 4:9-16; Jakobus 5:1-6
wp: 128  dp: 05/119:49-72/90 
Soekot (Loofhuttenfeest), Matteüs

Woensdag 22 september
vl o: Prediker 5:1-20; Johannes 8:21-38
wp: 128  dp: 70/119:73-96/16 
Soekot (Loofhuttenfeest)

Donderdag 23 september
vl o: Esther 1:1-21; Handelingen 4:13-31
wp: 124  dp: 77/119:97-120/132,133
Soekot (Loofhuttenfeest)

Vrijdag 24 september
vl o: Esther 2:1-23; Handelingen 12:20-25
wp: 124  dp: 94,108/119:121-124/129
Seiderlezing: Deuteronomium 11:26-16:17 
Soekot (Loofhuttenfeest)

Zaterdag 25 september
vl o: Esther 3:1-15; Matteüs 5:13-20
wp: 124  dp: 144/119:145-176/103
Soekot (Loofhuttenfeest)
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27 september Patroonheiligen Kosmas en Damianus
Patroonheiligen van de Kruispost, ons aanloopcentrum voor medische en 
psychosiale hulp.

De christelijke tweelingbroers Kosmas en 
Damianus werden in de derde eeuw in Klein-
Azië geboren. Ze werden beiden arts en 
behandelden hun patiënten gratis. Zij werkten 
zo hard dat zij er letterlijk dood bij neervielen. 
Volgens een ander verhaal werden zij beiden 
onthoofd. Zij zijn de patroonheiligen van 
artsen en apothekers.

4 oktober - Franciscus van Assisi
Hij komt na een losbandige jeugd tot inkeer, nadat hij tijdens een veldtocht tegen 
Perugia gevangen was genomen en ernstig ziek was geworden. Hij was welgesteld 
maar gaf dat op toen hij in 1205 een visioen had gehad in een kerkje van San 
Damiano. Armoede werd zijn hoofddeugd. Hij trok als prediker rond en kreeg een 
kring van bewonderaard die hem volgden. Hij stichtte drie orden, de minderbroeder, 
samen met Clara de clarissen en de derde van Franciscus (de franciscaanse 
lekenorde). Na de teleurstellingen van de kruistochten zag Franciscus in dat de 
confrontatie met de islam eerder op een positieve manier gezocht moest worden. 
In 1219 predikte hij voor sultan Malik Al-Kamil van Damiate. Hij bouwde als eerste 
(met toestemming van de paus) een kerststal. In 1224 ontving hij als eerste 
sterveling de vijf wondtekenen van Jezus. 1181-1226.
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17e zondag na Trinitatis
Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het 
smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.
Marcus 9:50

Zondag 26 september
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18
Cosmas en Damianus, Soekot (Loofhuttenfeest)

Maandag 27 september
vl o: Esther 4:1-17; 1 Petrus 1:3-9
wp: 140  dp: 5/7/124 
Soekot (Loofhuttenfeest)

Dinsdag 28 september
vl o: Esther 5:1-14; 1 Johannes 2:18-25
wp: 140  dp: 25/10/9 

Woensdag 29 september
vl o: Esther 8:1-17; Matteüs 18:6-9
wp: 140  dp: 30/12,15/13 
Simchat Tora (vreugde van de wet)

Donderdag 30 september
vl o: Job 2:11-3:26; Galaten 3:23-29
wp: 26  dp: 32/20/17

Vrijdag 1 oktober
vl o: Job 4:1-21; Romeinen 8:1-11
wp: 26  dp: 22/18:1-30/69
Seiderlezing: Jesaja 51:12-52:12 

Zaterdag 2 oktober
vl o: Job 7:1-21; Lucas 16:14-18
wp: 26  dp: 8,117/18:31-51/130, 134
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18e zondag na Trinitatis

Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.
Marcus 10:9

Zondag 3 oktober
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 4 oktober
vl o: Job 8:1-22; 1 Korintiërs 7:1-9
wp: 55:1-15  dp: 40/21/127, 137 
Franciscus van Assisi

Dinsdag 5 oktober
vl o: Job 11:1-20; 1 Korintiërs 7:10-16
wp: 55:1-15  dp: 29,43/26/27 

Woensdag 6 oktober
vl o: Job 15:1-35; Matteüs 5:27-36
wp: 55:1-15  dp: 36/33/31 

Donderdag 7 oktober
vl o: Job 17:1-16; Hebreeën 3:7-19
wp: 22:1-15  dp: 80/34/48 

Vrijdag 8 oktober
vl o: Job 18:1-21; Hebreeën 4:1-11
wp: 22:1-15  dp: 51/35/79
Seiderlezing: Deuteronomium 21:10-25:19 

Zaterdag 9 oktober
vl o: Job 20:1-29; Matteüs 15:1-9
wp: 22:1-15  dp: 104/37/141
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19e zondag na Trinitatis

Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; 
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, 
toen hij tot Hem riep. Psalm 22:25

Zondag 10 oktober
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 11 oktober
vl o: Job 26:1-14; Openbaring 7:9-17
wp: 39  dp: 41/39/136 

Dinsdag 12 oktober
vl o: Job 28:12-29:10; Openbaring 8:1-5
wp: 39  dp: 59/44/98 

Woensdag 13 oktober
vl o: Job 32:1-22; Lucas 16:19-31
wp: 39  dp: 47/45/62 

Donderdag 14 oktober
vl o: Job 36:1-16; Romeinen 15:7-13
wp: 104:1-9, 24, 35b dp: 81/49/54 

Vrijdag 15 oktober
vl o: Job 37:1-24; Openbaring 17:1-18
wp: 104:1-9, 24, 35b dp: 100/52/91 
Seiderlezing: Jesaja 60:1-22 

Zaterdag 16 oktober
vl o: Job 39:1-30; Lucas 22:24-30
wp: 104:1-9, 24, 35b dp: 60/56/142
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20e zondag na Trinitatis
Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik 
zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij 
aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik 
zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Psalm 91:14-15

Zondag 17 oktober
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 18 oktober
vl o: Job 40:1-24; Hebreeën 6:1-12
wp: 75  dp: 42/58/138 

Dinsdag 19 oktober
vl o: Job 41:1-11; Hebreeën 6:13-20
wp: 75  dp: 46/64/1,14 

Woensdag 20 oktober
vl o: Job 41:12-34; John 13:1-17
wp: 75  dp: 61/66/11,131 

Donderdag 21 oktober
vl o: 2 Kings 20:12-19; Hebreeën 7:1-10
wp: 34:1-8  dp: 85/67/55 

Vrijdag 22 oktober
vl o: Nehemia 1:1-11; Hebreeën 7:11-22
wp: 34:1-8  dp: 83/68/71
Seiderlezing: Deuteronomium 29:9-30:20 

Zaterdag 23 oktober
vl o: Job 42:7-9; Marcus 8:22-26
wp: 34:1-8  dp: 97/74/145
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21e zondag na Trinitatis

En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en 
te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! Markus 10:47

Zondag 24 oktober
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 25 oktober
vl o: Jesaja 59:9-19; 1 Petrus 2:1-10
wp: 28  dp: 0/78:40-78/23,98 

Dinsdag 26 oktober
vl o: Ezechiël 18:1-32; Handelingen 9:32-35
wp: 28  dp: 57/82/53 

Woensdag 27 oktober
vl o: Ezechiël 14:12-23; Matteüs 20:29-34
wp: 28  dp: 3/96/4

Donderdag 28 oktober
vl o: Ruth 1:18-22; Hebreeën 9:1-12
wp: 146  dp: 87/99/86 
Simon en Judas

Vrijdag 29 oktober
vl o: Ruth 2:1-9; Romeinen 3:21-31
wp: 146  dp: 89:1-19/101/123, 125 
Seiderlezing: Jesaja 55:6-56:8 

Zaterdag 30 oktober
vl o: Ruth 2:10-14; Lucas 10:25-37
wp: 146  dp: 89/102/147
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31 oktober - Feest van de eenheid van de Kerk
Wie als kerkelijk meelevende op Oudezijds 100 komt, kent van huis uit de datum 
van 31/10 hooguit als die van Hervormingsdag, de dag waarop Maarten Luther in 
1517 zijn beroemde thesen aansloeg op de deur van de kloosterkerk in Wittenberg. 
Die datum geldt symbolisch voor het begin van de Reformatie. Sommigen, die de 
kerkelijke actualiteit wat preciezer meemaken, weten van een gemeenschappelijke 
verklaring tussen de Lutherse Wereldfederatie en de rooms-Katholieke kerk, op 
31/10/1999 in Augsburg ondertekend, een gebeurtenis van bijzonder gewicht. 
Oudezijds 100 kent als de ziel van haar essentie de eenheid van de Kerk en wil, 
krachtig maar bescheiden, daarop gericht zijn. Dan past het niet om alleen maar 
naar breuken in het verleden te kijken, maar die om te buigen naar instrumenten 
voor de toekomstige eenheid. Daarbij zoeken wij aansluiting bij de anglicaanse 
versie die deze datum koppelt aan de volgende twee dagen. Vandaag vieren wij 
dan ‘the Saints below’. Het feest krijgt in onze setting een bijzonder accent, doordat 
het tegelijk de stichtingsdag is van de Communiteit (1964) en van de inzegening 
van de Allemanskapel van St Joris (1977).

1 november - Allerheiligen
‘The Saints above’
In vervolg op wat voor de datum van gisteren is geschreven, vieren wij vandaag 
met grote delen van de Algemene Kerk de gemeenschap der heiligen, ‘the Saints 
above’. Als evangelie-tekst horen wij dit jaar een gedeelte van de Bergrede uit 
Mattheus. Daarmee wordt de toon gezet van het liturgisch motief van de Wederkomst 
des Heren, dat deze hele maand voortduurt om het (westerse) liturgisch jaar te 
voleinden.

2 november - Aller zielen
‘The Saints in peace’
Veel minder algemeen dan het feest van gisteren is deze feestdag bekend van 
‘the Saints in peace’, de gemeenschap der overleden gelovigen, die nu leven in 
de verwachting van de Opstanding. Het is de abdij van Cluny geweest die deze 
gedachtenis in de 11e eeuw aan de algemene kerk heeft aangereikt.
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22e zondag na Trinitatis
En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De 
Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben 
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel 
uw kracht. Dit is het eerste gebod. Markus 12:29-30

Zondag 31 oktober
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18
Feest van eenheid van de Kerk

Maandag 1 november
vl o:  Ruth 2:15-23; Romeinen 12:17-21; 13:8-10
wp: 18:20-30 dp: 84/107:1-22/72
Allerheiligen

Dinsdag 2 november
vl o: Ruth 3:1-7; Handelingen 7:17-29
wp: 18:20-30 dp: 73/107:23-43/126,128 
Allerzielen

Woensdag 3 november
vl o: Ruth 3:8-18; Johannes 13:31-35
wp: 18:20-30 dp: 65/109/28 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

Donderdag 4 november
vl o: Ruth 4:1-10; Romeinen 5:6-11
wp: 127  dp: 122/120/2 

Vrijdag 5 november
vl o: Ruth 4:11-17; Hebreeën 9:15-24
wp: 127  dp: 143/135/3,121
Seiderlezing: Deuteronomium 32:1-52 

Zaterdag 6 november
vl o: Ruth 4:18-22; Marcus 11:12-14, 20-24
wp: 127  dp: 88/140/139
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11 november - Sint Maarten
Martinus van Tours (315-397). De populaire bisschop werd geboren in het huidige 
Hongarije als zoon van een Romeins offi cier en werd opgevoed te Pavia. Als jong 
offi cier en nog doopleerling vond de beroemde scène plaats te Amiens: hij gaf de 
helft van zijn mantel aan een bedelaar; in de volgende nacht kreeg de plaatselijke 
bisschop een visioen, waarin hij Christus zag, bekleed met de mantel van Martinus, 
die zei: ‘Martinus, die nog maar doopleerling is, heeft mij met deze mantel bekleed.’ 
In 339 nam hij ontslag uit de militaire dienst om zijn leven geheel aan de Heer 
te wijden. Hij leefde als kluizenaar in Ligurië en voegde zich in 360 bij Hilarius 
van Poitiers, bij welke stad hij het klooster Ligugé stichtte. Ruim tien jaar later 
werd hij tegen zijn zin gekozen tot bisschop van Tours en woonde toen in een 
kluize, later klooster van Marmoutier. Hij was een bijzonder actieve missionaris, 
van wie de prediking werd versterkt door zijn wonderkracht. Hij doorkruiste heel zijn 
uitgebreid bisdom. Zo werd hij een fi guur van grote importantie in de kerstening van 
landelijk Gallië, de eerste heilige die geen martelaar was, wiens invloed reikte van 
Ierland tot Africa en Azië. Bij zijn 
begrafenis vonden honderden 
zieken, opgesteld langs de route 
waarlangs zijn stoffelijk overschot 
zou gaan, volgens zijn biograaf 
Sulpicius Severus genezing.
Zijn feestdag was vroeger (totdat 
de Advent op 4 weken werd 
gesteld) de ouverture naar het 
Kerstfeest; daarom lopen op deze 
dag kinderen in veel streken met 
lampionnen rond.
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23e zondag na Trinitatis

Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als 
de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Psalm 127:1 

Zondag 7 november
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 8 november
vl o:  Genesis 24:1-10; 1 Timoteüs 5:1-8
wp: 113  dp: 24/119:25-48/75

Dinsdag 9 november
vl o: Genesis 24:11-27; 1 Timoteüs 5:9-16
wp: 113  dp: 05/119:49-72/90

Woensdag 10 november
vl o: Genesis 24:28-42; Luke 4:16-30
wp: 113  dp: 70/119:73-96/16

Donderdag 11 november
vl o: 1 Samuel 1:21-28; 1 Timoteüs 6:11-21
wp: 16  dp: 77/119:97-120/132,133
Sint Maarten

Vrijdag 12 november
vl o: 1 Samuel 2:18-21; Kolossenzen 2:6-15
wp: 16  dp: 94,108/119:121-124/129
Seiderlezing: Ezechiël 38:18-39:16 

Zaterdag 13 november
vl o: 1 Samuel 3:1-18; Marcus 12:1-12
wp: 16  dp: 144/119:145-176/103
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20 november - Andreas
Andreas de eerstgeroepen apostel. Andreas, broer van Simon Petrus, was leerling 
van Johannes de Doper, tot deze hem opmerkzaam maakte op de Messias. Andreas 
op zijn beurt leidde zijn broer naar Jezus - een houding waarvan elke evangelist 
droomt: mensen naar Jezus te brengen. Hij zou later hebben geëvangeliseerd in 
de landen westelijk van de Zwarte Zee, zodat de zetel van Konstantinopel, evenals 
de kerk van Roemenië, hem met enig recht kan claimen als stichter van de kerk 
aldaar. In elk geval is er jaarlijks in Konstantinopel bij zijn feest een deputatie van 
de kerk van Rome aanwezig bij de Andreasviering.
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24e zondag na Trinitatis

En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één 
steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 
Marcus 13:2

Zondag 14 november
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 15 november
vl o:  1 Samuel 3:19-4:2; Hebreeën 10:26-31
wp: 3  dp: 5/7/124 

Dinsdag 16 november
vl o: Deuteronomium 26:5-10; Hebreeën 10:32-39
wp: 3  dp: 25/10/9

Woensdag 17 november
vl o: 1 Koningen 8:22-30; Marcus 13:9-23
wp: 3  dp: 0/12,15/13

Donderdag 18 november
vl o: 2 Koningen 22:1-10; Handelingen 7:54-8:1a
wp: 132  dp: 32/20/17

Vrijdag 19 november
vl o: 2 Koningen 22:11-20; 1 Korintiërs 15:20-28
wp: 132  dp: 22/18:1-30/69
Seiderlezing: Deuteronomium 33:1-34:12 

Zaterdag 20 november
vl o: 2 Koningen 23:1-14; Johannes 3:31-36
wp: 132  dp: 8,117/18:31-51/130, 134
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25e zondag na Trinitatis
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk 
van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet 
aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van 
hier. Johannes 18:36

Zondag 21 november
Exodus 14,9-14
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Maandag 22 november
vl o: 2 Koningen 23:15-25; Openbaring 11:1-14
wp: 63  dp: 40/21/127, 137 

Dinsdag 23 november
vl o: 1 Samuel 17:55-18:5; Openbaring 11:15-19
wp: 63  dp: 29,43/26/27 

Woensdag 24 november
vl o: 2 Samuel 2:1-7; Johannes 16:25-33
wp: 63  dp: 36/33/31 

Donderdag 25 november
vl o: Hooglied 2:8-15; Kolossenzen 4:2-5
wp: 16  dp: 80/34/48 

Vrijdag 26 november
vl o: Hooglied 5:9-6:3; 1 Korintiërs 15:1-11
wp: 16  dp: 51/35/79 
Seiderlezing: Jesaja 42:5-43:11 

Zaterdag 27 november
vl o: Hooglied 8:6-7; John 20:11-20
wp: 16  dp: 104/37/141
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