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Inhoud 
Octaaf is acht. Het kerstoctaaf duurt acht dagen. Op de acht zijden van dit boompje staat 
vermeld welke Bijbelteksten er gelezen worden in de katholieke kerk op de acht kerstdagen 
die beginnen op 25 december en eindigen op 1 januari. Op elk van die acht zijden staat ook 
een kernachtige gedachte uit de Bijbelteksten voor die dag, geschreven door Kees Slijkerman. 
 
 
Wie is het Kerstkind Jezus?  
Ontdek het zelf. Lees honderd Bijbelse namen en titels voor Hem: 0015 op www.stucom.nl.  
 
 
Inhoud in heel het nieuwe jaar 
Lees ook in de Veertigdagentijd, die voorafgaat aan Pasen, elke dag een bezinnende tekst bij 
de Bijbelteksten die gelezen worden in de katholieke kerk. Dat kan bijvoorbeeld door het 
boekje Het Woord Onder Ons te bestellen via info@kcv-net.nl.  
Wie zich abonneert op Het Woord Onder Ons (kost tweemaal per jaar een vrijwillige 
bijdrage), krijgt eind november ook het overzicht van alle lezingen in heel het komende jaar, 
en voor de Advent - de vier weken die voorafgaan aan Kerstmis - weer een boekje met teksten 
voor elke dag. Meer informatie hierover op www.stucom.nl nr. 0150 of  ook hieronder. 
 
 

Kees Slijkerman, 24 december 2007 
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Voor elke dag een bijbeltekst en een gebed* 
 
De katholieke kerk heeft voor de dagelijkse en wekelijkse eucharistievieringen een 
lezingenrooster. De volgende publicaties kunnen je helpen bij het lezen en overdenken van die 
Schriftlezingen. 
 
Het Woord onder Ons*: meditaties voor de Advent en de Veertigdagentijd 
Wie zich abonneert (prijs: 2 x per jaar een vrijwillige bijdrage) krijgt:  
- eind november een boekje voor de Advent, met voor elke dag een overweging en een gebed 
bij de lezingen van de dag; 
- in februari een boekje voor de Veertigdagentijd, met voor elke dag een overweging en een 
gebed bij de lezingen van de dag.  
Een parochie kan presentexemplaren van Het Woord Onder Ons bestellen om achter in de 
kerk te leggen. (Besteladres: info@kcv-net.nl, Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond, tel. 
0492-554644) 
Bij het Adventnummer zit tevens een overzicht van alle Schriftlezingen in het hele komende 
jaar. Op datum, op één vel papier, om in je Bijbel te leggen. 
 
Paasvreugde, Pinksterverwachting 
Een boekje met overwegingen bij de Schriftlezingen tussen Pasen en Pinksteren, geschreven 
door Jan van Beeck ofm. (Besteladres: info@kcv-net.nl, Prins Karelstraat 100, 5701 VM  
Helmond, tel. 0492-554644) 
 
Gods Woord van dag tot dag 
In dit boek staan de Schriftlezingen, die op de weekdagen in de Eucharistievieringen worden 
gelezen met steeds een korte inleiding ervoor. Dr. Jos van der Veken tekende voor de 
inleidingen. Een boek dat al vele jaren verkocht wordt en dat je vele jaren kunt gebruiken. Het 
is een uitgave van de Katholieke Bijbelstichting. Bestelbaar in de boekhandel. ISBN 9072100 
14-x 
 
Getijdenboek 
 
De katholieke kerk heeft ook een boek met voor elke dag een aantal gebedstijden, vooral 
vanuit de Psalmen. Er is een compleet getijdenboek en een klein getijdenboek. 
 
In het 'Klein Getijdenboek' staat de volledige tekst voor 'gewone' dagen, met uitzondering van 
de lezingendienst. De bijzondere teksten voor feesten en voor de bijzondere tijden (bijv. de 
advent) zijn slechts zeer beperkt opgenomen. Het 'Klein Getijdenboek' kan besteld worden bij 
de bestelafdeling van de Nationale Raad voor Liturgie, tel.: 030-232.69.09, e-mail: 
bestel@rkk.nl. Prijs: 14,95 euro plus verzendkosten.  
Het complete Getijdenboek is op hetzelfde adres te bestellen (inclusief twee supplementen: 
52,50 euro plus verzendkosten). Genoemde prijzen zijn anno 2006.  
 
* Uit: Actief in je parochie… en rugzak vol ideeën, www.stucom.nl nr. 0150 
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