
 
 

Gebedsblaadjes van maandag 11 mei tot zondag 17 mei 2020 

-----------------------------------------------------------------------------  

 

Goede vrienden, 

 

Ook na deze vijfde Paaszondag blijven de kerken gesloten. Zoals elke week ontvang je nu ook de 

gebedsbundel die je tijdens alle dagen van de week kan gebruiken. 

 

De eerste lezing tijdens deze Paastijd komt altijd uit de Handelingen van de apostelen. Elke avond 

om 17.00 u. geeft onze bisschop via You Tube meer uitleg over de betekenis van deze lezing. Je 

kan ze misschien al op voorhand lezen. 

 

Op deze misblaadjes neem ik het Evangelie als thema van de dag. 

 

Deze week op 15 mei is het een belangrijke dag voor de parochie St.-Dimpna en voor gans onze 

pastorale eenheid. Dit jaar zullen wij St.-Dimpna en Gerebernus thuis gedenken. Ook rond de kapel 

en het putje in Zammel zal er dit jaar geen gezang weerklinken. Misschien kan je die dag een 

bloementje zetten of een kaarsje bij het beeldje van St.-Dimpna. We zullen in elk geval via ons 

misblaadje onze gebeden tot haar richten. 

 

Ik wens jullie van harte een heel mooie gebedsweek toe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maandag 11 mei 2020  Jezus belooft een helper 

 

Eerste lezing: Hand 14, 5-18: ‘Paulus en Barnabas als Goden beschouwt.’ 

Evangelie: Joh 14, 21-26: ‘De Helper zal u alles leren.’ 

 

Bezinning: Tekenen van deze tijd 

Maak ons, Heer, ontvankelijk voor de tekenen van deze tijd. Laat ons het goede zien, 

de goodwill, het zoeken naar vrede, de drang naar gelijkheid, de medemenselijkheid 

en de verdraagzaamheid, als zovele tekenen van uw Geest die werkt in mensen van nu. Laat ons de 

werking ontdekken van uw Geest in onze groeiende en zich vernieuwende Kerk. Leer ons ingaan op 

de goede verlangens die in onszelf geboren worden, en laat ons geluk brengen aan elkaar. Laat uw 

Geest van ons bezit nemen, zodat vrede, vriendschap en vreugde aanwezig zijn waar mensen 

samenleven. Amen. (Ward Bruyninckx) 

 

            

Gebed: Kom Heilige Geest 

Kom, Heilige Geest, 

vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit 

en alles zal herschapen worden; 

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.                                               Kom Heilige Geest 

Laat ons bidden: 

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen 

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen; 

geef, dat wij door die Heilige Geest 

de ware wijsheid mogen bezitten 

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 

Bijbelquote  (Joh. 14, 26) 

 

Jezus sprak: ‘Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden. Hij zal U 

alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb.’ 

 

Wij bidden 

Bidden we voor alle kinderen 

die nog wachten om Jezus voor het eerst te ontvangen in de communie. 

Voor de jongeren die wachten om getekend te worden met het zegel van de Heilige Geest.  Dat zij 

op hun levensweg boeiende mensen mogen ontmoeten, 

mensen met een luisterend oor, een open geest en een oprecht hart. 

Mensen die vreugde en warmte uitstralen, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. 

Moge hun levenswijze een aanstekelijk voorbeeld zijn voor die kinderen en  jongeren 

om als enthousiaste en blije christenen door het leven te gaan. 

 

Onze Vader 

 

Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes ter ere van O.-L.-Vrouw. 

 

 

 

 



 
 

 

Dinsdag 12 mei 2020                   ‘VREDE’ 

 

Eerste lezing: Hand 14, 19-28  ‘Tochten van Paulus en Barnabas.’ 

Evangelie Joh 14, 27-31a  ‘Mijn vrede geef Ik u.’ 

 

Bezinning 

Mensen gevraagd om de vrede te leren, 

waar geweld door de eeuwen heen heeft gestaan, 

mensen gevraagd die wegen markeren 

waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. 

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden, 

en om tegen de waanzin de straat op te gaan, 

Mensen gevraagd om de tekens te duiden, 

die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. 

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken 

voor een andere tijd en een nieuwe moraal 

Mensen om ijzer met handen te breken 

ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. 

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen verontrust door een wapen dat niemand ontziet 

Mensen die helder de waarheid beseffen, dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet. 

Mensen gevraagd die in naam van de vrede voor behoud van de aarde en al wat daar leeft, 

wapens het liefst tot een ploeg willen smeden voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft. 

Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd, dringend mensen gevraagd.  

Mensen te midden van mensen gevraagd 

Gebed 

God, dromen over vrede en gerechtigheid hebt U in ons hart gelegd. 

Wij bidden U: help ons in tijden van onzekerheid en angst de hoop en het vertrouwen niet te 

verliezen. Doe ons openstaan voor uw droom van vrede en leer ons door tranen heen te geloven 

in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: ‘Vrede laat ik u na: mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. 

Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Joh. 14, 27 
 

Bidden wij 

Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. Dat ze niet vergeefs gestorven zijn.  

Soldaten en burgers, mannen vrouwen, kinderen en ouderen. Dat het offer van hun leven ons de 

ogen opent en ons doet bidden om nooit meer oorlog. Altijd vrede. 
 

Onze Vader 

Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes  

ter ere van O.-L.-Vrouw. 



 
 

Woensdag 13 mei 2020  ’Feest van O.-L.-Vrouw van Fatima’ 

Eerste lezing: Hand 15, 1-6: ‘Strijdvraag nopens de besnijdenis.’ 

Evangelie: Joh 15, 1-8:’ Wie in Mij blijft, draagt veel vrucht.’ 

 

Bezinning 

Heer Jezus, 

door uw vader 's hand in onze mensengrond geplant, 

en bloeiend in dit barre land,o hou mij vast. 

Zoals de wijnstok sappen geeft aan elke rank die van hem leeft 

en vreugde aan zijn vruchten heeft hou mij vast. 

Ik kan niet zonder U, 

ik moet het hebben van Uw hartenbloed dat alle leven kloppen doet. 

Dus hou mij vast. 

Laat mij, al doet het groeien pijn,                                                            Ik ben de wijnstok, gij de ranken 

een kleine rank kan van waarde zijn; 

maak mij een druppel van uw wijn. 

Houd mij vast 

 

Gebed 

God van eenheid, 

zoals de rank 

slechts aan de wijnstok vruchten draagt, 

zo wordt ons leven groeizaam 

in eenheid met Uw Zoon. 

Wij bidden U: 

geef dat wij 

gevoed door zijn woord, 

vruchten dragen voor alle mensen 

om ons heen. 

Dit vragen we U nu en altijd. 

Amen. 

 

Bijbelquote (Joh.15,5) 

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.  

Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.  

Maar zonder mij kun je niets doen.  

 

Wij bidden 

Voor onszelf die de als volgelingen van de Heer 

goede vruchten hopen te dragen. 

 

 

Onze Vader 

Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes ter ere van O.-L.-Vrouw. 

 

 

 



 
 

Donderdag 14 mei 2020   ‘ Jezus kiest’ 

 

Eerste lezing: Hand 1, 15-17.20-26  ‘Het lot viel op Mattias.’ 

Evangelie: Joh 15, 9-17 ‘Niet gij hebt Mij uitgekozen.’ 

 

 

Bezinning: Een levenskeuze 

Maar één keer leef ik, Heer, 

één enkele keer slechts ga ik als een zaaier 

door de velden van het leven. 

Ik wil geen onkruid zaaien, 

geen ééndagsbloemen langs de weg, 

maar graan dat onze diepste honger stilt. 

Leg in mijn handen, Heer, 

het graan van uw Liefde 

en toon het veld waarop ik zaaien mag. 

Met uw genade zal ik gaan, uw Liefde uitzaaien 

in de smalle voren van de tijd 

en elke avond huiswaarts keren met lege handen, 

maar vol vertrouwen op de oogst. 

Wil, Heer, mij geven wat daarvoor nodig is: 

een groot geloof, een rustig hart 

en heel veel edelmoedigheid. 

 

 

Gebed 

God onze Vader, Gij zijt onder ons aanwezig en wij zien U niet.  

Gij werkt onder ons en wij merken het niet.  

Gij hebt ons Jezus gegeven, een man met open handen,  

met liefdevolle woorden en een groot hart voor alle mensen.  

Hij bracht zichtbaar liefde onder de mensen.  

Doe ons inzien hoe wij U kunnen zien door te leven zoals Hij.  

Amen. 

 

Bijbelquote 

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn 

geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik die de geboden van mijn Vader heb 

onderhouden, in zijn liefde blijf. Joh. 15, 9-10 

 

Wij bidden 

Bidden wij om ruimte  

voor het waaien van de Geest; 

dat wij elkaar bezielen en, 

daartoe geroepen, anderen helpen leven.  

 

Onze Vader 

Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes  

ter ere van O.-L.-Vrouw. 



 
 

Vrijdag 15 mei 2020  Feest van de HH. Dimpna en Gerebernus 

 

We nemen voor deze hoogdag de lezingen uit de Dimpna viering van 2018. 

 

Eerste lezing: 1 Kor. 13,1-7, 13 ‘Hooglied van de liefde.’ 

Evangelie:  Lucas 10, 25-36  ‘Wat moet ik doen om eeuwig leven te bezitten?’ 

 

Bezinning 

Jezus maakt van de zorg van mensen voor elkaar een opdracht voor ieder Christen. Solidariteit 

begint kleinschalig, op de maat wat niemand kan weigeren: ‘Want ik had honger en jullie hebben 

mij te eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven, ik had dorst en jullie 

hebben mij te drinken gegeven.’ Na dat woord kan niemand nog zijn kop in het zand steken. Wie is 

de mens, die jij helpt? Ik wil iedere gelovige, van de jongste tot de oudste oproepen, om op die 

vraag een antwoord te zoeken: ‘Wie is de mens, die jij helpt?’ Deze vraag is niet enkel belangrijk 

omdat mensen hulp nodig hebben. Zij is eerst en vooral belangrijk voor wie hulp biedt. Helpen 

maakt een ander mens en een andere christen van ons. (Mgr. Johan Bonny) 

 

 

Gebed 

St.-Dimpna, al eeuwen ben jij de heilige bij wie zwakken van geest heil  

en genezing vinden. Jij bent een bron van warmte en genegenheid  

voor hen die lijden. Sta ons bij in moeilijke dagen.  

Geef ons kracht door onze gebeden. Door onze Heer Jezus Christus. Amen. 

 

Bijbelquote 

De volgende morgen haalde hij twee denariën tevoorschijn en  

gaf ze aan de waard. ‘Zorg goed voor hem’ zei hij, ‘en als u nog meer  

kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.’  

Wie van de drie is naar uw mening de naaste geweest van de man  

die in de handen van de rover was gevallen?’ Hij zei: ‘Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’  

Jezus zei tegen hem: ‘Doe dit dan voortaan net als hij.’  (Lucas10, 35-37) 

 

Wij bidden  

Voor de gezinnen die zieken in hun midden opnemen. God, schenk hen liefde om hen een warme 

thuis te blijven geven. Onze Vader… 
 

Tot Dimpna en Gerebernus, dat wij van hen de kracht ontvangen om goed te zijn voor iedereen. 

Onze Vader… 
 

Op de feestdag van onze Geelse heiligen, vragen wij om uw zegen over onze pastorale eenheid, onze stad 

en over alle mensen, die zich inzetten voor de medemens, op welke manier ook. Dat de goede faam van 

onze ‘Barmhartige stede’ elke dag opnieuw waargemaakt mag worden. Onze Vader… 
 

Voor onszelf, dat wij geïnspireerd door de Geelse heiligen meewerken aan uw Rijk van vrede op 

aarde. Onze Vader…. 

 

Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes ter ere van O.-L.-Vrouw. 

 

Aan u allen een zalige hoogdag! 



 
 

Zaterdag 16 mei 2020 Kerkwijdingfeest van de kathedraal van Antwerpen 

 

Eerste lezing: Hand 16, 1-10 ‘Timoteüs wordt reisgezel van Paulus.’ 

Evangelie:  Joh 15, 18-21  

 

Bezinning 

Maria, Gij hebt Jezus gedragen aan uw hart. Leer ons beseffen dat Hij altijd bij ons is en met ons 

zijn brood breekt. Gij hebt al zijn woorden bewaard in uw hart. Maak ons ontvankelijk voor zijn 

boodschap van bevrijding. Gij hebt met Hem samen gebeden in de stilte van uw hart. Leg ons 

woorden in de mond die opklimmen tot het hart van God. Gij zijt met Hem meegegaan, als Hij 

weldoende door zijn land trok. Leer ons met Hem een spoor van goedheid en vertrouwen trekken in 

onze wereld. Gij hebt uw blijdschap om uw uitverkiezing uitgezongen. Gij hebt de pijn om zijn 

lijden en dood gedragen, maar ook de vreugde gekend om zijn verrijzenis. Geef ons de moed om 

ons aan Hem toe te vertrouwen in tijden van blijdschap en pijn. 

 

 

O.-L.-Vrouw van Antwerpen 

 

Gebed tot O.-L.-Vrouw van Antwerpen 

Heer God,  

zoals Maria wil ik mij laten bewegen door uw Liefde. 

Ik open gewoon mijn handen zoals Maria. 

Het zijn handen van eenvoud en beschikbaarheid. 

Ik strek mijn handen uit. 

Het zijn handen van verwondering en vertrouwen. 

Ik leg mijn handen op mijn hart. 

Het zijn handen van ontvankelijkheid en stilte. 

Ik reik mijn handen naar de hemel. 

Het zijn handen van lof en bewondering. 

Het zijn handen van dienstbaarheid en behulpzaamheid. 

Maria, ik hou van uw naam en ik luister naar uw leven. 

Maria, ik kijk naar uw hart. 

Kom, heilige Geest, help mij zo te leven. Amen 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: ‘Wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die 

van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.  

(Joh 15, 26-27) 

 

Wij bidden  

Voor onze bisschop Johan Bonny, die in grote verbondenheid met zijn bisdom door deze moeilijke 

tijd gaat. Dat onze Lieve Vrouw van Antwerpen hem mag zegenen en bezielen. 

 

Onze Vader 

 

Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes ter ere van O.-L.-Vrouw. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zondag 17 mei zesde Paaszondag 

 

Eerste lezing: Hand 8, 5-8. 14-17 ‘Zij ontvingen de Heilige Geest’ 

Evangelie: Joh 14, 15-21 ‘Wij ontvangen een andere helper 

 

Bezinning: Kom met uw Geest 

Waar is de Geest van Pinksteren gebleven, doorzindert dan die gloed niet meer ons leven. Waar is 

de vlam, is hij gans opgebrand, Houdt ik slechts as, verkoolde resten in mijn hand? Waar is de wind 

die waaide door ons leven, wordt niemand dan meer door Zijn kracht gedreven. Is het vuur van 

Pinksteren gedoofd, wordt in de kracht des Geestes niet geloofd?  Waar is de drang die ons weer 

noopt tot spreken, moet dan de Geest de mond niet openbreken.  Moet dan de hele wereld niet 

verstaan, de grote werken die de Here heeft gedaan? Nog klinkt ons toch uw opdracht in de oren, 

"Gaat heen,doet alle volken van Mij horen; Want Ik heb eeuwige zaligheid beloofd, aan iedereen 

die in Mijn woord geloofd". Doe dan o Heer het Pinkstervuur weer branden, 

Gij voert ten hemel op met zegenende handen. Laat dan die Zegen dalen op ons hoofd, ontsteek in 't 

hart de vlam die bijna was gedoofd. Dan worden wij weer door Uw sterke wind gedreven. Dan zal 

het Pinkstervuur weer branden in ons leven. Dan worden wij opnieuw bezield door Uwe Geest. Dan 

viert Uw kerk op aarde weer echt Pinksterfeest! G.Kloos 

Gebed 

God, door Jezus Christus kunnen we uw Woord beter verstaan en  

waar maken. We bidden U:“Stem ons telkens weer af op dat Woord. 

” Laat ons niet vastzitten in wat we gewoon zijn en kennen,  

maar laat ons grenzen doorbreken en laat ons bezield zijn  

door Gods Geest, die Geest die ook Jezus Christus bezielde. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: ‘Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en  

haar ter harte neemt, die is het die Mij liefheeft,  

en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft,  

en ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem openbaren.’ (Joh 14,21) 

 

Bidden wij         Jezus belooft een helper 

dat de Geest van Jezus ons mag bezielen, 

zodat we niet alle aandacht voor onszelf opeisen, 

maar oog en oor hebben voor anderen 

en ruimte scheppen voor hun verhaal. 

 

Onze Vader 

 

Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes  

ter ere van O.-L.-Vrouw. 

 

 

 


