
Gebedsblaadje 30 van 8 februari tot 14 februari 2021 

 

Volgende week starten we op woensdag weer met een nieuwe veertigdagentijd. De 

tijd vliegt snel, gebruikt hem wel, zegt een oud spreekwoord. We hopen dat deze 

bezinningsblaadjes voor u weer enkele deugddoende momenten mogen zijn om wat 

dichter bij God en jezelf te komen. We zijn ondertussen ook weer gestart met de 

avondvieringen op weekdagen. Kom gerust eens langs! Je dient wel te reserveren 

vooraf. Dit kan op maandag tussen 10.00 u en 11.00 u bij Pastoor Dirk op 

014/580666 of via mail op dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be 

 

Maandag 8 februari 

We lezen uit het evangelie van Marcus 6, 53-56 

In die tijd, toen Jezus en zijn leerlingen overgestoken waren, bereikten zij de kust bij 

Gennésaret en liepen de haven binnen. Zodra zij uit de boot gestapt waren 

herkenden de mensen Hem. Zij liepen heel de streek af en men begon de zieken op 

hun bedden naar de plaats te dragen waar men hoorde dat Hij was. Waar Hij maar 

binnenkwam, in dorp of stad of gehucht, legde men de zieken op de pleinen en 

smeekte Hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen 

die dit deden werden gezond. 

 

Psalm 104 

De Heer vinde zijn vreugde in al zijn schepsels. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
wat zijt Gij groot, Heer mijn God! Met glorie en luister zijt Gij gekleed, uw mantel is 
zuiver licht. Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen, in eeuwigheid wankelt zij 
niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven, het water stond boven de bergen uit. 
De bronnen deed Gij uitstromen als beken, die dringen zich tussen de bergen voort. 
En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas. Hoe veel is 
het wat Gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt, de aarde is vol van uw 
schepsels. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer: de Heer zij altijd geprezen! 
 

Gebed 

Heer onze God, moge uw boodschap ons versterken zodat wij kunnen weerstaan 

aan het negatieve dat zich diep in onze ziel geworteld heeft. Wij bidden U: maak ons 

tot een vruchtbare voedingsbodem voor uw woord, opdat wij het goede nieuws van 

heil en geluk zouden uitdragen naar allen voor wie wij iets kunnen betekenen, naar 

allen, zonder onderscheid. Pas dan zullen wij leven, vandaag en alle dagen tot in uw 

eeuwigheid. Amen. 

Onze Vader en Weesgegroet  

 

mailto:dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be


Dinsdag 9 februari 

We lezen uit Marcus 7, 1-13 

 

Eens kwamen de Farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus 

tezamen, en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine, dat wil zeggen, 

ongewassen handen aten. De Farizeeën immers en al de joden eten niet zonder 

eerst de vingertoppen gewassen te hebben, daar ze vasthouden aan de overlevering 

van de voorvaderen; komen ze van de markt, dan eten ze niet voordat zij zich 

gereinigd hebben; zo zijn er nog vele andere dingen waaraan ze bij overlevering 

vasthouden: het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. Daarom 

stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem de vraag: “Waarom gedragen uw 

leerlingen zich niet volgens de overlevering van de voorvaderen, maar eten zij met 

onreine handen?” Hij antwoordde hun: “Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, 

geprofeteerd! Zo toch staat er geschreven: Dit volk eert Mij met de lippen maar hun 

hart is ver van Mij. Zij eren Mij, maar zonder zin, en mensenwet is wat zij leren. 

Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering van mensen: 

kruiken en bekers afwassen en meer van dergelijke dingen doet ge. Het is fraai, 

– vervolgde Hij – dat gij het gebod van God buiten werking stelt om uw overlevering 

te handhaven! Mozes heeft immers gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: 

Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet sterven. En toch leert gij: Als iemand tot zijn 

vader of moeder zegt: alles waarmee ik u zou kunnen helpen, is Korban, – dat 

betekent: offergave – dan staat ge hem niet meer toe iets voor zijn vader of moeder 

te doen. Zo maakt ge het woord Gods krachteloos ten gunste van uw overlevering, 

die gij doorgeeft. En ge doet meer van dergelijke dingen.” 

 

Psalm 8 

Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde. Als ik naar de hemel 
kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt 
gezet: ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, ’t mensenkind, dat Gij zo 
voor hem zorgt? Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem 
omkleed met schoonheid en met pracht; heel uw schepping aan hem onderworpen,  
alles aan zijn voeten neergelegd: Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren 
op de velden; vogels in de lucht en vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen. 
 

Gebed 

Heer onze God, uw Rijk kome op aarde. En het is onze taak als 

geloofsgemeenschap om daaraan bij te dragen. Sta niet toe dat wij mensen 

klasseren in hokjes, wel of niet passend bij elkaar. Laten we luisteren naar elkaar, 

elkaar proberen te begrijpen, elkaar de hand reiken. Amen. 

 

Onze Vader en Weesgegroet  



Woensdag 10 februari 

We lezen uit Marcus 7, 14-23 

In die tijd riep Jezus het volk weer bij zich en sprak tot hen: “Luistert allen naar Mij en 

wilt verstaan: niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem komt. 

Maar wat uit de mens komt dat bezoedelt de mens. Als iemand oren heeft om te 

horen, hij luistere.” Nadat Hij zich van het volk had teruggetrokken en thuis gekomen 

was, stelden zijn leerlingen Hem vragen over de gelijkenis. Hij antwoordde hun: 

“Begrijpt ook gij nog zo weinig? Beseft gij dan niet, dat al wat van buiten af in de 

mens komt hem niet kan bezoedelen, omdat het niet in zijn hart komt maar in zijn 

buik en zijn weg vindt in een zekere plaats ? Zo verklaarde Hij alle voedsel rein. 

Maar, – zei Hij – wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het 

binnenste, uit het hart van de mensen komen boze gedachten, ontucht, diefstal, 

moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, 

godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het binnenste 

en bezoedelen de mens.” 

 

Psalm 104 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer! Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer 
mijn God! Met glorie en luister zijt Gij gekleed, uw mantel is zuiver licht. 
Al de dieren verwachten van U dat Gij ze voedt op hun tijd. Wat Gij voor hen uitstrooit 
verzamelen zij, ze worden verzadigd als Gij uw hand opent. 
Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, en keren terug tot de aarde. 
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer 
nieuw. 
 

Bezinning 

Als machtigen elkaar bedreigen met oorlog, kunnen wij niet veel meer doen dan 

bidden: God van vrede, ontdooi verharde en versteende harten. Luister naar ons als 

wij machteloos onze solidariteit uitschreeuwen met volkeren voor wie dood en 

vernieling realiteit worden en met al die jonge mensen die bang afwachten of ze de 

strijd worden ingejaagd, een strijd die ze meestal niet zelf hebben gewild. 

 

Gebed 

God die ons aanraakt als een vader of een moeder, in het dagelijks brood en de wijn 

spreekt Gij ons van verbondenheid van mens tot mens, van U met ons, van ons met 

U. Wij bidden U: maak ons tot mensen naar uw hart, mensen die door breken en 

delen uw liefde vermenigvuldigen, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, die ons 

voorging in liefde en die ons in liefde blijft voorgaan, vandaag en morgen en altijd. 

Amen. 

Onze Vader en Weesgegroet 



Donderdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

We lezen uit het evangelie van Marcus 7, 24-30 

In die tijd trok Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon. Hij ging er een huis binnen 

en wilde niet dat iemand het te weten kwam, maar Hij kon niet onopgemerkt blijven. 

Een vrouw wier dochtertje door een onreine geest was bezeten, kwam dan ook, 

zodra ze van Hem gehoord had naderbij en wierp zich aan zijn voeten. De vrouw was 

een Helleense van Syrofenicische afkomst. Zij vroeg Hem de duivel uit haar dochter 

uit te drijven. Hij sprak tot haar: “Laat eerst de kinderen verzadigd worden. 

Want het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te 

geven.” Maar zij had een antwoord en zei Hem: “Jawel, Heer. De honden onder tafel 

eten immers van de kruimels van de kinderen.” Toen sprak Hij tot haar: “Omdat ge dit 

zegt, ga heen, de duivel heeft uw dochter verlaten.” Zij keerde naar huis terug, 

trof haar kind te bed en bevond dat de duivel was heengegaan. 

 

Bezinning 
 
Bidden wij voor alle mensen die met veel verdriet leven, Dat zij door te bidden tot 

Maria gesterkt mogen worden. Bidden wij voor alle mensen die zich alleen voelen, 

dat zij een sterke schouder vinden om op te leunen en een luisterend oor. Wij hopen 

dat zij de kracht mogen krijgen om ondanks alle eenzaamheid toch weer blijdschap in 

het leven te vinden. Bidden wij voor alle mensen voor wie de Kerk op vandaag 

misschien te veel geleerde woorden spreekt. 

Dat zij dankzij hun geloof en het voorbeeld van Jezus en Maria zich toch thuis voelen 

in deze kerk. 

 

Gebed tot O.L.V. van Lourdes 

Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, jij die in de nis van de rots van Massabielle 

verscheen, aan Bernadette, dat eenvoudige herderinnetje uit Bigorre. 

Je bracht haar het schitterende licht van jouw glimlach, de zachte en stralende glans 

van je aanwezigheid. Tijdens die dagen bouwde je een relatie met haar op, 

waarin je naar haar keek als mensen die met elkaar spreken. Hier staan wij nu, arm 

zoals zij, en wij bidden je nederig: laat hen die twijfelen de vreugde van het 

vertrouwen ontdekken, en hen die wanhopen je discrete aanwezigheid ervaren. 

Maria, 

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, jij die aan Bernadette je naam bekend maakte 

door gewoon te zeggen “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, doe ons de vreugde 

ontdekken van de nooit aflatende vergeving. Leg in ons het verlangen naar de 

teruggevonden onschuld en de blijde heiligheid. Kom de verblinde zondaars te hulp. 

Jij gaf het leven aan de Redder van de wereld, kijk met tedere blik naar onze 

schitterende en dramatische wereld. Open in ons de weg van de hoop, 

leid ons naar Hem die de levende Bron is, Jezus, jouw Zoon. 

Onze Vader en Weesgegroet 



Vrijdag 12 februari 

We lezen uit Marcus 7, 31-37 

In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het 

meer van Galilea, midden in de streek van Dekápolis. Men bracht een doofstomme 

bij Hem en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem 

terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn 

tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak 

tot hem: “Effeta”, wat betekent: Ga open. Terstond gingen zijn oren open, en werd de 

band van zijn tong losgemaakt zodat hij normaal sprak. Hij verbood hun het aan 

iemand te zeggen; maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood, des te luider 

verkondigden zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: “Hij heeft alles wel 

gedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken.” 

 

Psalm 32 

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven. Gelukkig degene wiens fout werd 
vergeven, wiens zonde door God werd bedekt. 
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God, wiens hart geen misdaad verbergt. 
Ik heb mijn zonde beleden voor U, mijn schuld niet langer ontkend. 
Ik sprak: voor de Heer beken ik mijn fout; toen hebt Gij mijn zonde vergeven. 
Daarom zal de vrome zich keren tot U wanneer hij door onheil bedreigd wordt; 
al breekt er een stortvloed over hem los, de rampspoed zal hem niet raken. 
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood, Gij hult mij in voorspoed en vreugde. 
 

Bezinning 

God geve je Sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen te dragen en 

om de pijn te ondersteunen die je voelt. Alerte oren om de roepstem van je hart te 

horen en om de noden van je buren te herkennen. Onvermoeibare voeten om je 

eigen levensweg te stappen en om de mens die je verwacht te bezoeken. Stralende 

ogen om het mooie in de Schepping te zien en om de Heer in de mens naast je te 

ontmoeten. Open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden te ontvangen en 

om je eigen overvloed te delen. Een glimlach om je grote en kleine zorgen te 

relativeren en om wie stil langs de weg blijft zitten aan te moedigen. Een kloppend 

hart om biddend te danken in de geborgenheid van de Heer; een hart, ruim genoeg 

voor wie er even wil schuilen. 

Gebed 

God, uw Zoon Jezus genas vele kwalen en zond ook zijn leerlingen daartoe uit. Laat 

uw zegen rusten op alle pogingen om kwalen te voorkomen en te genezen. Geef dat 

wij onze gaven en talenten in dienst durven stellen van hen die genezing behoeven. 

Dat vragen wij U door Jezus die weldoende rondging en vele ziekten en kwalen 

genas. Amen. 

Onze Vader en Weesgegroet 



Zaterdag 13 februari 

We lezen uit Marcus 8 , 1-10 

Toen er in die tijd weer eens veel mensen bijeen waren en zij niets te eten hadden, 

riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen: “Ik heb medelijden met deze 

mensen, omdat zij al drie dagen bij Mij blijven zodat ze nu zonder voedsel zijn. 

Wanneer Ik hen zonder eten naar huis laat gaan zullen zij onderweg bezwijken; 

sommigen van hen zijn van ver gekomen.” Zijn leerlingen antwoordden Hem: 

“Waar kan iemand hier, op een zo eenzame plaats brood vandaan halen om hen te 

verzadigen?” Hij vroeg hun: “Hoeveel broden hebt ge dan?” “Zeven”, antwoordden 

zij. Hij gelastte het volk op de grond te gaan zitten. Toen nam Hij de zeven broden, 

en na het dankgebed brak Hij ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze voor te zetten 

aan het volk; en dat deden ze. Ze hadden ook nog wat visjes; na de zegen er over 

uitgesproken te hebben, zei Hij dat ze ook die moesten voorzetten. De mensen aten 

tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men zeven manden op. 

Er waren ongeveer vierduizend personen. Toen zond Hij hen naar huis. Terstond 

ging Hij met zijn leerlingen scheep en kwam in de streek van Dalmamíta. 

 

Psalm 90 

Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. 
Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, 
zijt Gij, God, van eeuwig tot eeuwig. 
Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof, Gij zegt: keer terug, kind van mensen! 
Voor U zijn duizend jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is, 
een uur van slaap in de nacht. Ons leven breekt af als een droom in de ochtend, 
kortstondig is het als gras op het veld. Des morgens ontkiemt het en schiet het op, 
des avonds is het verwelkt. Leer ons onze dagen naar waarde te schatten 
en zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons? 
Wees toch uw dienaars genadig. 
 
Bezinning 
 
Als je heel eerlijk bent en durft te kijken tot in het diepste binnenste van je leven, dan 
zul je merken dat je op een of andere manier ook zelf nood hebt aan genezing – zegt 
God. Misschien ben je blind voor de kansarmoede in je eigen buurt, of doof voor het 
levensverhaal van mensen rondom je. Misschien draagt je hart sporen van 
melaatsheid vanwege domme fouten uit het verleden, of wordt heel je leven 
getekend door kwetsuren van pijn en onmacht. Laat Mij je dan aanraken – zegt God 
– en je nieuw leven geven. 
 

Gebed 

Goede Vader, wij bieden U deze dag aan, samen met onze goede voornemens. Het 

is het beste wat we U kunnen aanbieden: onze goede wil. Het is iets van onszelf. 

Neem het aan, Vader, en zend er uw zegen over. Amen. 

Onze Vader en Weesgegroet 



Zondag 14 februari 

We lezen uit Marcus 1, 40-45 

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus, die op zijn knieën viel en Hem 

smeekte: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.” Door medelijden bewogen, stak Hij de 

hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: “Ik wil, word rein.” Terstond verdween de 

melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij hem 

met klem: “Zorg ervoor, dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de 

priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs 

te leveren.” Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te 

vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg, dat Jezus niet 

meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. 

Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe. 

 

Bezinning 

Jezus was bewogen om mensen. Wij creëren vaak afstand. Bidden we daarom om 

vergeving.  

-Diep ontroerd heeft Jezus de zieke in al zijn kwetsbaarheid opgemerkt. Onze 

aandacht is zelden zo groot. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U 

over ons.  

-Diep ontroerd raakt Jezus de melaatse met beide handen aan. Wij maken onze 

handen liever niet vuil. Zoveel nabijheid brengen wij doorgaans niet op. Daarom: 

Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.  

-Diep ontroerd heeft Jezus de zieke weer met de gemeenschap verbonden. Wij 

klasseren zieken dikwijls bij de niet-productieven. Van samenhorigheidsgevoel is 

nauwelijks sprake. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.  

God van leven, genees ons, wees ons genadig en vergeef ons, zodat wij uw 

Boodschap opnieuw kunnen ontvangen en doorgeven, nu en alle dagen. Amen. 

 

Gebed 

God, Bron van leven, raak ons hier en nu aan met uw Bevrijdend Woord, en doe ons 

– uit kracht van dat Woord – groeien in mededogen en in oprechte zorg voor hen die 

onze naasten zijn. Dat vragen wij U door Jezus, die ons voorging in liefde en ons 

voorgaat naar U, God van tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Ik geloof… 

Ik geloof in God die leven geeft aan mensen, die ons koestert als zijn kinderen, en 

die er zal zijn al onze dagen  



Ik geloof in Jezus van Nazareth in wie God zichtbaar is geworden: Mens onder de 

mensen voor mensen geleefd en gestorven, maar opgestaan ten leven.  

Ik geloof in Gods Geest die ons in beweging zet om te helen wat gebroken is, om te 

troosten wie te lijden heeft, om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. Hij brengt 

mensen samen in liefde.  

Ik geloof in de Kerkgemeenschap geroepen om deze wereld van dienst te zijn.  

Ik geloof in het leven dat sterker is dan de dood. Amen. 

 

Bezinning 

Als je ziek bent, moet je wel heel stil zijn… Iedereen loopt langs je heen, babbelt en 

lacht, heeft koude handen en frisse wangen van buiten, maar jij, jij bent ziek, je ligt 

maar wat. De deur gaat open, dicht, Je bent alleen… Er is de lucht, het behang, de 

dingen in de kamer… Je ligt stil, het duurt lang… 

 

Gebed 

 

God, uw Zoon Jezus genas vele kwalen en zond ook zijn leerlingen daartoe uit. Laat 

uw zegen rusten op alle pogingen om kwalen te voorkomen en te genezen. Geef dat 

wij onze gaven en talenten in dienst durven stellen van hen die genezing behoeven. 

Dat vragen wij U door Jezus die weldoende rondging en vele ziekten en kwalen 

genas. Amen. 

 

Onze Vader en Weesgegroet 

 

Een gezegende zondag toegewenst! 

 

 


