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Woord vooraf

Elke dag slaan we de Bijbel open. We hopen dan dat we God 
erin horen spreken. Dat is het toch wat de kerk over de Bijbel 
zegt. En dat stelt de Bijbel zelf ook. God openbaart zich in zijn 
woord en Hij wil ons erin aanspreken.
Toch kunnen we erg teleurgesteld raken. Sla de Bijbel maar 
eens op een willekeurige plaats open. De kans is groot dat je 
iets leest wat je niet begrijpt. Sterker nog, dat je geen idee hebt 
wat God ermee tot je wil zeggen.
De verleiding is groot om dan maar te kiezen voor een bloem-
lezing van bekende en aansprekende teksten. De verscheiden-
heid aan teksten wordt teruggebracht tot één vertrouwde soort. 
De Bijbel bevat dan algauw geen geheimen meer en geen ver-
rassingen. Je weet dan eigenlijk al wat er staat.
Tot je de bladzijde omslaat en verder leest.
De Bijbel is een bonte verzameling van teksten. Kennelijk wil 
God dat je die woorden leest. Hij betrekt je in zijn boodschap, 
zijn verhaal, zijn geschiedenis.
De Bijbelse Dagkalender wil een bijdrage leveren om in de ver-
scheidenheid aan teksten de levende boodschap van God te 
laten horen. In de hoop dat je niet opgeeft elke dag de Bijbel 
open te slaan. Om te horen wat God tot je zeggen wil.

Ds. Evert Westrik
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Feest- en gedenkdagen 2018

1 januari Nieuwjaar

14 maart Biddag voor gewas en arbeid

25 maart Palmzondag

29 maart Witte Donderdag

30 maart Goede Vrijdag

1-2 april Pasen

27 april  Koningsdag, verjaardag Z.M. koning 
Willem-Alexander

4 mei Dodenherdenking

5 mei Bevrijdingsdag

10 mei Hemelvaartsdag 

17 mei Verjaardag H.M. koningin Máxima

20-21 mei Pinksteren

31 oktober Hervormingsdag

7 november Dankdag voor gewas en arbeid

2 december Eerste zondag van de Advent

9 december Tweede zondag van de Advent

16 december Derde zondag van de Advent

23 december Vierde zondag van de Advent

25-26 december Kerst

31 december Oudjaar



Joodse feest- en gedenkdagen 2018 

(Israëlitisch jaar 5778/5779)

31 januari Toe Bisjevat (Bomenfeest)

1 maart Poeriem (Lotenfeest)

31 maart-6 april Pesach (Paasfeest)

12 april Jom Hasjoa (herdenking Holocaust)

20 april Jom Haätsmaoet  
 (Onafhankelijkheidsdag 1948)

20-21 mei Sjavoeot (Wekenfeest)

22 juli Tisja Beav (Verwoesting van de Tempel)

10-11 september Rosj Hasjana (Nieuwjaar)

19 september Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

24-30 september Soekot (Loofhuttenfeest)

1 oktober Sjemini Atseret (Slotfeest)

2 oktober Simchat Thora (Vreugde der Wet)

3-10 december Chanoeka (Inwijdingsfeest)

 



2 januari | dinsdag

Geweld gaat voorbij Habakuk 1:1-11
Aan het begin van de profetie van Habakuk horen we een 
mens vanuit ellende tot God roepen. God antwoordt. Op de 
noodkreet dat deze mens niets dan geweld, verwoesting, twist 
en tweedracht ziet, antwoordt God dat het nog veel erger zal 
worden. God zelf zal de Chaldeeën sturen. Een verbijsterend 
antwoord aan wie in nood tot God roept. Habakuk meldt dit 
als hij aan ziet komen dat zijn volk daadwerkelijk door een 
bezettende macht overlopen zal worden. De noodkreet van 
zijn volk is reëel en het ziet ernaar uit dat het geweld voorlopig 
alleen maar erger zal worden. God is eerlijk over de dreiging 
die komt en neemt daar zelfs verantwoordelijkheid voor. Tege-
lijkertijd klinkt de omkeer al: de wind zal verder trekken en 
voorbij waaien. ‘Boeten zal hij die van zijn kracht zijn god 
maakt.’ Geweld is van voorbijgaande aard.

 Lied 321:5

1 januari | maandag   NIEUWJAAR

Een nieuw jaar Psalm 1
Een nieuw jaar ligt voor ons. ‘Heb je nog goede voornemens?’ 
klinkt het rond de jaarwisseling nogal eens. Zo’n nieuw jaar 
biedt kansen. Als een onbeschreven blad ligt het voor je. Ik 
herinner me nog hoe ik me op de middelbare school bij ieder 
nieuw schrift voornam er een net schrift vol uitsluitend goede 
cijfers van te maken. En vervolgens de ontmoediging als er toch 
weer fouten in slopen. Hoe anders is de toon van Psalm 1. Geen 
overspannen verwachtingen. Gelukkig is de mens die juist een 
aantal dingen níet doet: die niet meegaat met kwaad, niet het 
pad van de zondaars gaat, niet bij spotters aan tafel zit. Geluk-
kig is wie vreugde vindt in de wet van de Heer, wie zich daarin 
voortdurend verdiept. Vreugde, geluk en de kans om te rijpen 
worden ons in dit nieuwe jaar aangereikt.

 Lied 513



4 januari | donderdag

God blijft trouw Habakuk 2:5-20
‘Wacht maar’, hoorde ik eens een jongetje op een schoolplein 
dreigend zeggen. Meer zei hij niet. Onduidelijk bleef waarop 
gewacht moest worden. Duidelijk klonk wel de verbeten woede 
in zijn stem. Zichtbaar was dat het jongetje het niet naar zijn zin 
had te midden van de andere jongens tegen wie hij zo drei-
gend sprak. Hij liep weg en zij lieten hem gaan. Voelbaar was 
dat zij hem daarvoor op onaangename manier belaagd had-
den. ‘Wacht maar’, dat is ook de boodschap die Habakuk laat 
horen. Met zijn volksgenoten kijkt hij verbijsterd naar het 
grove geweld dat op hen afkomt. Toch is hij, in zijn weerloos-
heid, krachtig. Hij weet dat het grove geweld niet het laatste 
woord zal krijgen. Geweld komt voort uit zelfgekozen doelen. 
Habakuk vertrouwt op God die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die God blijft trouw.

 Lied 851:1,2,9,10

3 januari | woensdag

Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is Habakuk 1:12-2:4
Habakuk verwoordt het gevoel van zijn volk. Met het geweld 
dat over hen heen komt, is het ook kritisch naar zichzelf gaan 
kijken. Luid klinkt de klacht dat wat hen overkomt in geen 
verhouding staat tot de fouten die gemaakt zijn. ‘Waar hebben 
we dit aan verdiend? Waarom straft God ons zo hard? Dit is 
toch buiten alle proporties?’ Vanuit de verbijstering om het 
onrecht richt Habakuk zich tot God om te horen wat God hierop 
te zeggen heeft. God antwoordt rustig. ‘Het visioen wacht tot 
zijn tijd gekomen is. (...) Het komt zeker. (...) De rechtvaardige 
zal leven door zijn trouw.’ Het is een aansporing om zelf-
kritisch te blijven en vol te houden op de weg van het goede. 
Het is een uitnodiging om niet te klagen, maar vast te houden 
aan de belofte. Zo zal de belofte waar worden.

 Lied 321:7



6 januari | zaterdag

Genade zij u en vrede Romeinen 1:1-15
Met die wens, ‘genade zij u en vrede’, groet Paulus zijn broe-
ders en zusters in Rome. Paulus voelt zich met hen verwant, 
ook al heeft hij hen nog nooit gezien. Hij struikelt bijna over 
zijn woorden bij het aanspreken van de Romeinen: hij wil hen 
het evangelie verkondigen, heeft begrepen dat zij een groot 
geloof hebben, spreekt uiteindelijk over ‘elkaar bemoedigen’. 
Paulus weet zich in Christus verbonden met de mensen aan 
wie hij schrijft, maar heeft ook weet van de verdeeldheid die er 
in Rome is. Het kan zomaar gebeuren dat er ruzie ontstaat tus-
sen mensen die iets fundamenteels delen wat wezenlijker zou 
moeten zijn dan het punt van geschil. Hoeveel families ken-
nen dit niet? ‘Genade zij u en vrede’, zegt Paulus tegen hen. 
God gunt ons een milde blik op onszelf en op onze omgeving, 
een weg van vrede.

 Lied 1014:5

5 januari | vrijdag

Al zal de vijgenboom niet bloeien Habakuk 3:1-19
Het was het levensmotto van een oudere dame. Ooit, in de 
oorlog, leerde zij de tekst kennen. Als Rotterdams meisje werd 
ze opgevangen in een pleeggezin. Zij had daar weinig meer 
dan een Bijbel. Ze werd geraakt door dat wonderlijke woord 
van Habakuk: zelfs als de vijgenboom niet bloeit, dan nog zal 
ik juichen. Onvoorwaardelijk vertrouwde ze zich toe aan God 
die gericht blijft op recht en vrede, ook al is er voor het oog 
niets dan duisternis te zien. Tot aan haar dood zag ik hoe ze 
zich door God liet dragen en hoorde ik hoe ze van haar levens-
kracht getuigde. Zij had de kern van de boodschap van Haba-
kuk te pakken. Onrecht beklijft niet. Uiteindelijk breekt het 
goede baan. Zelfs al zie je daar nog helemaal niets van, het is 
de moeite waard om je door dat visioen te laten richten en 
dragen.

 Lied 910:4



7 januari | zondag

Leven door geloof Romeinen 1:16-32
Nog maar enkele maanden nadat vijfhonderd jaar Reformatie 
wereldwijd herdacht en gevierd is, is het wel mooi om deze 
kerntekst van Luther nog weer eens te lezen. ‘De rechtvaardige 
zal leven door geloof.’ Paulus verkondigt het evangelie. Die 
blijde boodschap is een boodschap van genade en vrede, maar 
daar hoort ook oordeel bij. Zoals een liefhebbende ouder ook 
streng is voor zijn kinderen. Dat oordeel heeft niet de bedoeling 
tot een uiteindelijke veroordeling te komen, maar wil aanspre-
ken op wat wel goed en wenselijk is. De anti-alcoholcampagne 
‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’ heeft in wezen diezelfde 
structuur. Spreekt Paulus zich in deze tekst uit tegen homosek-
sualiteit, zoals vaak beweerd is? Ik lees het anders: Paulus plaatst 
ongebreidelde lust tegenover de houding van liefde, barmhar-
tigheid en trouw zoals God die ons doet kennen. Het evangelie 
nodigt tot liefde.

 Lied 898:1

Even voor twaalven pakt vader de Bijbel, om op de drempel van het 
nieuwe jaar Psalm 91 voor te lezen. ‘Die in de schaduw van de Allerhoog-
ste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige’ (ver-
taling NGB ’51). Het is een plechtig en ontroerend moment. Al onze tijden 
zijn in Gods hand, zegt dit ritueel. Het troost én het geeft de aanwezigen 
het gevoel van ernst dat protestanten eigen is. Het gaat ergens om in 
onze levenstijd, namelijk dat wij God leren kennen en dienen op onze 
weg naar de eeuwigheid.

Gerrit Klein
Uit: Annelies Bouwman, Hanna van Dorssen, Als een lopend vuur. 
500 jaar Reformatie, Zoetermeer 2017



9 januari | dinsdag

Lof van God  Romeinen 2:17-29
Paulus spreekt zowel Joden als Grieken aan en hecht eraan te 
benadrukken dat God uiteindelijk geen onderscheid maakt. 
Wel spreekt hij hen die de wet kennen indringend aan op de 
vraag hoe zij zich tot die wet verhouden. ‘Doe je ook wat je 
zegt? En waarom doe je het? Om door andere mensen als goed 
beschouwd te worden?’ Als lezer zie je Paulus balanceren. De 
grondhouding waarmee God mensen benadert, zo maakte hij 
eerder duidelijk, is die van genade en vrede. Steeds weer mag 
er opnieuw begonnen worden. Maar dat betekent niet dat er 
geen ernst gemaakt dient te worden met wat God van ons 
vraagt. Wie een tentamen moet maken, kan het geluk hebben 
dat hij per ongeluk voldoende weet. Wie zakt, is daarmee als 
mens niet afgeschreven. Maar studeren blijft de aanbevolen 
weg. Paulus dringt aan op ernst.

 Lied 313:1

8 januari | maandag

God maakt geen onderscheid Romeinen 2:1-16
‘Ik zie veel mensen buiten de kerk die goed doen en mensen 
binnen de kerk die zich nergens aan houden.’ Het is een ver-
zuchting die weleens klinkt, uit de mond van mensen die kri-
tisch kijken naar de kerk. Het is terecht dat ze kritisch kijken, 
zou Paulus vinden. Maar misschien bedoelt hij het toch nog 
net wat anders dan zij. God kijkt aan mooie woorden en uiter-
lijke schijn voorbij. De wet is er niet alleen om aan te horen of 
voor te lezen, maar om gedaan te worden. Het evangelie voegt 
er wel aan toe op welke manier die wet gelezen kan worden: 
als een voortdurende uitnodiging om te leven vanuit het ver-
trouwen dat God het goede met ons voor heeft en dat de wet 
ons ook in dat kader gegeven is. Ten dienste van de gemeen-
schap en (daarmee ook) ten dienste van onszelf. 

 Lied 323



11 januari | donderdag

Geen mens is rechtvaardig  Romeinen 3:9-20
‘Heel de mensheid is verdorven’, buldert Paulus. Wie denkt dat 
hier vooral diegenen aangesproken worden die algemeen bekend 
staan als crimineel vergist zich. Paulus spreekt deze woorden in 
een omgeving waar de meeste mensen op het eerste gezicht een 
behoorlijk braaf leven leiden. Waarom dan zo fel? Verdenkt Pau-
lus al die mensen van schijnheiligheid? Is Paulus zelf teleurge-
steld in mensen? Nee, Paulus hecht eraan ieder mens aan te 
spreken in zijn eigen context op die merkwaardige spanning in 
ons bestaan: verlangend naar het goede, zijn we toch ook gevoe-
lig voor verleidingen. We hebben onze duistere kanten. Wie 
zichzelf daarop betrapt in een omgeving van keurig ogende 
mensen, hoeft niet bang te zijn dat hij de enige is die faalt. God 
kent ons met onze tekortkomingen, heeft ons lief en nodigt ons 
steeds uit in de richting van een beter bestaan te gaan.

 Lied 962

10 januari | woensdag

Waarom zou je je best nog doen? Romeinen 3:1-8
Als God zo genadig is, waarom zou je dan eigenlijk je best nog 
doen? Paulus stelt de vraag zelf maar hardop, want hij kan zich 
voorstellen dat die gedachte bovenkomt bij mensen. En natuur-
lijk weerspreekt hij de gedachte ook meteen. Hij vraagt om, 
wat we nu zouden noemen, ‘omdenken’. Hoe God bij ons be -
trokken is, hangt niet af van of wij het wel goed doen in het 
leven. God blijft hoe dan ook bij ons betrokken en wij mensen 
schieten hoe dan ook tekort. Dat tekortschieten is echter geen 
excuus om fouten te blijven maken, maar een bevrijdende 
erkenning van hoe we er nu eenmaal voorstaan. Niemand is 
perfect. We zijn mensen. We maken allemaal fouten. God 
blijft ons daarin mild en met liefde en trouw aanzien, maar 
vraagt vervolgens wel dat we erop gericht zijn het goede te 
doen.

 Lied 313:3



13 januari | zaterdag

Vader Abraham  Romeinen 4:1-12
Paulus verkent van alle kanten het vraagstuk van de verhouding 
tussen Joden en Grieken, tussen mensen die al lang een relatie 
met God hebben en hen die pas later aangesloten zijn, tussen 
hen die zichtbaar een band met God hebben en hen die die 
zichtbare band niet kennen. We kunnen allemaal terugverwij-
zen naar Abraham, stelt Paulus. Abraham zette een stap in ver-
trouwen. Abraham durfde te luisteren naar Gods stem. God 
riep Abraham om op weg te gaan naar een land van recht en 
vrede, en Abraham liet zich roepen. Paulus spreekt over Joden 
en Grieken. Zijn weigering om onderscheid te maken is actueel 
in een samenleving waar mensen elkaar op grond van afkomst 
de maat nemen. Paulus keek voorbij aan zijn eigen afkomst en 
wist zich verbonden met mensen die hij als ‘heidenen’ had leren 
kennen. God bleek groter dan hij aanvankelijk dacht.

 Psalm 105:2,3

12 januari | vrijdag 

Vrijspraak en genade Romeinen 3:21-31
Twee groepen mensen ziet Paulus voor zich. Mensen die trots 
zijn op al hun verdiensten en die op grond daarvan vinden dat 
ze Gods waardering verdienen. En mensen die zo wanhopig 
zijn over waar ze tekortgeschoten zijn, dat ze zich niet kunnen 
voorstellen dat er voor hen ooit nog ruimte zal zijn bij God. 
Tegen beiden preekt Paulus, met dezelfde boodschap. Niet 
jouw daden uit het verleden, maar de liefde van Christus is het 
ijkpunt in jouw leven. Op het goede hoef je je niet te beroe-
men, aan het kwaad dat achter je ligt zit je niet voor eeuwig 
vast. Laat je verrassen, uitdagen en prikkelen door de weg die 
Jezus gegaan is en waarop ook jij genodigd bent. Zo geeft Pau-
lus mensen ook aan elkaar. Jullie afkomst doet er niet toe, er 
ligt vanaf nu een gezamenlijke weg voor jullie.

 Lied 562:2,3


