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Gebedsblaadje 41   van 26 april tot 2 mei 2021 

 

 
 
Beste, 

 

Gisteren vierden wij reeds de vierde Paaszondag. 50 dagen lang zijn wij op 

weg naar Pinksteren, het feest van de Geest. Op 1 mei vieren wij het feest van Sint 

Jozef Arbeider. Diezelfde dag starten wij ook de maand van Maria. 

 

Deze week sluiten wij elk gebedsmoment af met 3 weesgegroetjes. In Geel zijn er 

verschillende plaatsen waar je naar toe kan gaan om Maria te groeten. Denken we 

maar aan de vele kapelletjes die men in Geel tegenkomt langs alle wegen. 

Je bent ook steeds welkom aan de Lourdesgrot in Ten Aard. 

 

Dank dat jullie ook deze week weer met ons op willen gaan. Op deze weg gaan we 

niet alleen. In deze Paastijd doen we dat samen met de leerlingen van Jezus. Over hen 

lezen wij nog een aantal weken in de Handelingen van de Apostelen. Ook al zien we 

elkaar niet zoveel, we zijn toch met elkaar verbonden via de PC, of we zien elkaar in 

de week en weekendvieringen. Ik wens jullie een heel mooie week toe!! 

 

Vrede en alle goeds 
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Maandag 26 april  “Ik ben de deur van de schapen” 

Eerste lezing: Hand.11.1-18      Joh. 10.1-10 

 
Jezus de Goede Herder 

Bezinning 
 Herder zijn is geen sinecure, niet iets van ‘zomaar even doen’. Het vraagt om trouwe nabijheid, om 

zorgzame vastberadenheid. Een herder ziet de ander aan met ogen van respect en behoud. Hij gunt 

alle goeds en schept daarvoor voorwaarden. Hij stuurt naar grazige weiden, naar leven in overvloed, 

naar recht en vrede zonder einde. Een herder laat niemand vallen. Hij is er als een stut en steun in 

goede en kwade dagen.  Hij is een mens uit één stuk, begaan met mens en wereld, Hij geeft van zijn 

leven, in Gods naam. Wij worden allen geroepen om elkaars herder en hoeder te worden, om van 

ons leven te geven voor andermans geluk en toekomst. De enige Goede Herder is daartoe  ons 

Voorbeeld, onze Bron van inspiratie. Hij nodigt ons uit te leven in trouw aan de mensen en aan 

God, ons leven lang. Wim Holterman osfs 

 

Gebed 
Heer Jezus, Goede Herder, de komst van uw Rijk hebt Gij aan mensen toevertrouwd. Wij danken U 

voor dat groot vertrouwen, maar laat ons niet alleen. Weest Gij onze kracht om mensen naar uw 

hart te zijn, mensen die edelmoedig het geloof, de hoop en de liefde voorleven. Zo kunnen mensen 

vol vreugde ontdekken dat Gij onze Verlosser zijt voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Bijbelquote uit de Handelingen 
Petrus sprak: “Juist was ik begonnen met spreken, toen de heilige Geest op hen neerkwam, zoals in 

het begin ook op ons. Toen dacht ik terug aan het woord van de Heer, hoe Hij gezegd had: Johannes 

doopte met water, maar gij zult gedoopt worden met de heilige Geest.” Indien God hun nu dezelfde 

gegeven heeft als aan ons, die reeds geloofden in de Heer Jezus Christus, hoe zou ik dan in staat 

geweest zijn God tegen te spreken. Hand. 11.15-17 

 

Wij bidden voor 
Bidden we voor alle mensen die, in onze wereld en in onze geloofsgemeenschap, voor elkaar goede 

herders willen zijn. Dat hun zorgzaamheid het mag winnenvan de mentaliteit van ‘elk voor zich’. 

Laten wij even in stilte  bidden… 

Bidden we voor allen die zich geroepen weten in de Kerk van God. Dat zij, samen met hun zorg 

voor het geloof aan de basis, het grote geheel van één kudde, één Herder, niet uit het oog verliezen. 

Laten wij even in stilte bidden… 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Dinsdag 27 april    “Ik en de Vader zijn één” 

Eerste lezing: Hand 11. 19-26   Joh 10.22-30 

 
Vader Zoon en Geest 

Bezinning 
De kern van ons christen zijn, dat waar het eigenlijk om gaat, is geen litanie van dingen die we 

moeten of niet mogen, is geen lange lijst van regels waaraan een mens zich te houden heeft, en is 

zelfs geen geheel van waarden die we best zouden beleven… De kern van ons christen zijn, dat 

waar het allemaal om draait, is de grote boodschap die Iemand ons is komen brengen: “Mens, wie je 

ook bent, je bent graag gezien, je bent bemind, onvoorwaardelijk, zoals je bent”. Dat is de centrale 

ervaring van het evangelie. En de dynamiek van het christen zijn is dat mensen die ervaring 

doorgeven aan elkaar. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het niet kunnen laten. (Carlos 

Desoete) 

 

Gebed 
God, wij gedenken het mysterie van de verrijzenis van onze Heer. Wij vragen U: doe ons de 

vreugde ervaren van onze verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en 

heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Bijbelquote  
De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan en zeiden tot Hem: “Hoelang houdt Gij ons nog 

in spanning? Als Gij de Messias zijt, zegt het ons dan ronduit.” Jezus gaf hen ten antwoord: “Ik heb 

het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die Ik in naam van mijn Vader doe, zij leggen 

getuigenis over Mij af. Maar gij gelooft het niet omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn 

schapen luisteren naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven: zij zullen 

in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn vader immers die ze 

Mij gegeven heeft, is groter dan allen: en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en 

de Vader, Wij zijn één.”  Joh. 10.24-30 

 

Wij bidden voor 
Voor allen die God ver weg wanen. Dat zij Hem in Jezus leren kennen als een nabije God die met 

mensen begaan is, lief en leed met hen delend. Laten wij even in stilte  bidden… 

Voor allen die van God vervreemd zijn. Dat zij Hem op het spoor komen in het werk van zijn 

handen, in liefde van mensen om hen heen, in woorden van leven, uitgezaaid door de Mensenzoon 

in wie Hij God-met-ons wilde zijn. Laten wij even in stilte bidden… 

 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Woensdag 28 april “Zondert Mij Barnabas en Saulus af.” 

Eerste lezing: Hand 12.24-13.5a    Evangelie: Joh 12,44-50 

 
Paulus 

Bezinning: over Paulus 
Missionaris … 

In de Handelingen vernemen we dat Paulus de laatste jaren van zijn leven als gevangene in Rome 

leeft. Over zijn dood vinden we echter niets terug in de Bijbel, daarvoor moeten we ons baseren op 

een brief van Clemens, bisschop van Rome, die schrijft over de marteldood van Paulus. Deze 

getuigenis wordt aangevuld door Tertullianus en Eusebius die ons berichtten over de onthoofding 

van Paulus rond het jaar 67. Dat Paulus uiteindelijk niet in Jeruzalem (of Tarsus) sterft, heeft 

natuurlijk alles te maken met zijn enorme missionaire inzet. Hij onderneemt tussen (vermoedelijk) 

de jaren 50-60 verschillende reizen in Klein-Azïe en Griekenland om zijn boodschap (de 

verrezen Christus) rond te dragen. Deze (drie) reizen waren niet zonder succes: niet voor niets 

wordt Paulus wel eens de stichter van het christendom genoemd (uiteraard in navolging van 

Christus)! 

 

Gebed 
God, Gij hebt Saulus bij zijn naam geroepen en hij is de grote apostel Paulus geworden. Noem ook 

ons bij onze naam zodat wij vurige verkondigers worden van uw Boodschap en zo uw Rijk wat 

dichterbij brengen. Amen. 

 

Bijbelquote 
Het woord des Heren gedijde en breidde zich uit. Barnabas en Saulus keerden terug na hun 

dienstwerk in Jeruzalem volbracht te hebben en namen Johannes die ook Marcus genoemd werd 

mee. In de gemeente van Antiochië waren er profeten en leraren: Barnabas, Simon die Niger 

genoemd werd, Lucas uit Cyrene. Manaën, jeugdvriend van de viervorst Herodes, en Saulus. 

Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten en vastten, sprak de heilige Geest: 

“Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen.” Na vasten en 

gebed legden ze hun toen de handen op en lieten hen vertrekken. Aldus door de heilige Geest 

uitgezonden, gingen zij naar Seleucië en voeren verder naar Cyprus. Zij kwamen aan in Salamis en 

predikten er het woord Gods in de synagogen van de Joden.  Hand 12.24-13.5a 

 

Wij bidden voor 
Bidden we tot  de apostel Paulus om kracht en inspiratie voor ons allen die geroepen zijn om Jezus’ 

Boodschap te verkondigen. Laten wij even in stilte bidden… 

Heer, U volgen is geen kleinigheid. Uw apostel Paulus heeft dit aangedurfd met inzet van heel zijn 

persoon. Geef ons Heer, het lef om U even consequent te volgen. .Laten wij even in stilte bidden… 

 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Donderdag 29 april “ Lofprijzing van de Vader” 

Eerste lezing: 1 joh1.5-2.2     Evangelie Mt 11, 25-30 

 
Ik prijs U hemelse Vader 

Bezinning 
Als niets meer gaat, als wij, uitgeput en onder lasten gebukt, verder moeten; als wij niet meer weten 

waarin of waaruit, breng ons dan bij U, grote Drager. Laat ons alles in uw handen leggen en draag 

ons. 
Want niet wijzen en verstandigen, niet zij die beter weten en vertrouwen op eigen kunnen horen uw 

stem en ervaren uw nabijheid, maar zij die de ontvankelijkheid en de aanhankelijkheid van een kind 

in hun ziel bewaard hebben, en weten dat zij zonder U niets kunnen, en dat leven buiten U geen 

leven is. 
Bij U wordt elk juk zachter en elke last lichter, omdat het nooit alleen te dragen is. 

 

Gebed 
Heer, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt Gij onder ons verschenen, maar als een Vorst van 

vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, opdat wij dankbaar in het leven mogen staan 

en uw vrede zouden verkondigen. Amen. 

 

Bijbelquote 
Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord en sprak: “Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, 

omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt 

geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in 

handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon 

en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten 

gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: 

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart: en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is 

zacht en mijn last is licht.  Mt. 11, 25-30 

 

Wij bidden 
Laten we bidden dat de zachte krachten het mogen winnen in mensen die de moed vinden om zich 

niet neer te leggen bij onrecht, maar doen wat recht is. Laten wij even in stilte bidden… 
Laten we bidden dat de zachte krachten het mogen winnen in de kleinen der aarde die, in onze grote 

wereld ,een teken zijn van God. Laten wij even in stilte bidden… 

Laten we bidden dat de zachte krachten het mogen winnen in de leiders der volkeren die geroepen 

zijn tot dienstbaarheid aan een goed bewoonbare wereld. Laten wij even in stilte bidden… 

 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Vrijdag 30 april  “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” 

Eerste lezing: Hand 13,26-33      Evangelie Joh 14,1-6 

 
Bezinning 
Je bent geroepen om Jezus van nabij te volgen. Met Hem wil je op weg gaan naar Jeruzalem, de 

stad van lijden en van verheerlijking. Met Hem wil je alles geven opdat zijn Rijk zou komen. 
Op deze weg ben je geroepen om de minste te zijn en niet te heersen, om de lasten van anderen te 

dragen en geen lasten op te leggen, om vrijheid te schenken in plaats van vrijheid te nemen, om arm 

te worden om anderen rijk te maken, om het kruis op te nemen om anderen vreugde te verschaffen, 

om te sterven opdat anderen zouden leven. Dit is het geheim van het evangelie waarover je verder 

slechts kunt zwijgen. Het wordt pas waar en waarachtig als je het doet. 
Hou Jezus dus voor ogen. Aarzel niet te gaan waar Hij je voorgaat. Blijf niet stilstaan, maar reikhals 

naar wat voor je ligt. 

 

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

merken het vaak niet. Gij hebt ons Jezus gegeven, een Man met open handen, met liefdevolle 

woorden en een groot hart voor alle mensen. Hij bracht uw liefde zichtbaar onder de mensen. 

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

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het 

huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd, want ik 

ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, 

kom ik terug om u op te nemen bij Mij. opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heenga 

en ook de weg daarheen is u bekend.” Tomas zei tot Hem: “ Heer, wij weten niet waar Gij 

heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de 

waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” Joh 14.1-6 

 

Wij bidden 
God, wijs uw weg aan deze wereld. Dat zij een huis mag zijn met ruimte voor allen, waar het kleine 

wordt opgemerkt, het kwetsbare behoed en al wat geknakt is niet wordt gebroken. Laten wij even in 

stilte  bidden… 
 God, voed uw Kerk op in waarheid. Dat zij tot heil mag zijn voor deze wereld. Maak haar 

bescheiden, open en luisterbereid, en zet haar op weg, uw toekomst tegemoet. Laten wij even in 

stilte bidden… 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Zaterdag 1 mei  Feest H. Jozef Arbeider 

Evangelie: Mt. 2.19-23 

 
H. Jozef en kind Jezus 

Bezinning 
In het Evangelie ontmoeten wij Jozef bij de geboorte en de kinderjaren van Jezus. Hij is de trouwe 

behoeder, onmisbaar voor het gezin van Nazareth, werkzaam op een creatieve, moedige en 

liefhebbende wijze voor Maria en voor het goddelijk Kind Jezus. Maar hij is de man die verder in 

het evangelie in de schaduw verdwijnt. En toch… Sint-Jozef is een heilige waar men terecht kan in 

vele omstandigheden. Vanwege zijn rol in de heilsgeschiedenis is hij een vader die altijd geliefd is 

geweest. Velen dragen zijn naam. Kerken en kapellen  zijn hem toegewijd; 

kloostergemeenschappen gaan in zijn spoor. Heiligen, waaronder de grote heilige Teresia van 

Avila, hadden een bijzondere verering voor deze bijzondere man. In vele heiligenlevens kan men 

lezen hoe zij, in soms benarde, moeilijke  omstandigheden, op zijn voorspraak beroep deden en de 

gunsten bekwamen die zij afsmeekten. 

 

Gebed 
God, Gij hebt de mens geschapen en de arbeid tot wet van zijn leven gemaakt. 

Geef dat wij naar het voorbeeld van de heilige Jozef en op zijn voorspraak, 

mogen beantwoorden aan uw opdracht en loon naar werk ontvangen. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige 

Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Bijbelquote 
Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef 

en zei: “Sta op, neem het kind en zijn moeder en trek naar het lans Israël, want die het Kind naar het 

leven stonden zijn gestorven.” Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder en ging naar het land 

Israël. Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste, 

vreesde hij daar heen te gaan; van Godswege in een droom gewaarschuwd, begaf hij zich daarom 

naar het gebied van Galilea. Hier aangekomen vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten, opdat 

in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd was: “Hij zal een Nazoreeër genoemd worden.” 

Mt. 2.19-23 

 

Wij bidden 
God, Schepper van al wat bestaat, Gij hebt voor de mens de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven. 

Geef dat wij, onder de bescherming van de Heilige Jozef, naar zijn voorbeeld het werk volbrengen 

dat Gij ons opdraagt en het loon ontvangen  dat Gij belooft. Door Christus onze Heer.  Amen 

  

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 

 

Zondag 2 mei Vijfde Paaszondag “Wie in Mij blijft draagt veel vrucht” 
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Zondag 2 mei  Vijfde Paaszondag: “Wie in Mij blijft draagt veel vrucht.” 

Eerste lezing: Hand 9. 26-31      Evangelie: Joh 15.1-8 

 
“Wie in Mij blijft draagt veel vrucht” 

Bezinning 
Ik ben de Wijnstok”, zei Jezus. Hij stond onder de bloeiende wingerd aan de voorgevel van een 

huis. De groene ranken slingerden zich rond deur en vensters, wierpen zich op het dak als om het 

hele huis te omhelzen. Een uitbarsting van groen en dat alles kwam voort uit een stugge stam. “Ik 

ben de Wijnstok”, zei Jezus, en Hij dacht aan de mensen die Hem gevolgd waren. Als zij Mij 

vasthouden zullen zij vruchten dragen. Hij zou hen het sap geven van zijn Woord en zijn liefde. 

En zij zouden zich rond de mensen slingeren met de kracht van een omhelzing. Manu Verhulst 

 

Gebed 
God, 

Gij zijt altijd meer dan wij van U weten of vermoeden. 

Wij kunnen U niet vatten met onze woorden. 

Maar in Jezus zijt Gij naar ons toe gekomen 

en zijn spoor is onuitwisbaar. 

Leer ons steeds uw aanwezigheid herkennen 

in Hem die uw Evenbeeld is, 

Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Eerste Lezing: Hand 9;26-31 
In Jeruzalem aangekomen deed Paulus pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen 

waren bang van hem, omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was. Barnabas trok zich 

zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had en 

dat Deze tot hem had gesproken en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de naam van 

Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem  geregeld met hen om, terwijl hij onverschrokken optrad in de 

naam van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Deze probeerden hem te 

vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem weg naar Caesarea en lieten 

hem naar Tarsus vertrekken. Nu genoot de kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede: zij werd 

steeds eer bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de 

heilige Geest. 
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Evangelie Joh 15.1-8 
Jezus sprak: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen 

vrucht draagt, snijdt Hij af, en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht 

mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij zoals Ik in u. 

Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij 

evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals ik in 

hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 

weggeworpen als de rank en verdort: men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze 

verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraag dan wat gij wilt en gij zult het 

krijgen. Hierdoor wordt mijn vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt: zo zult gij mijn 

leerlingen zijn.”  

 

Wij bidden 
Gij zijt de Grond waarin we geworteld zijn. Gij zijt de Aarde die ons vasthoudt als de stormen van 

het leven over ons heen trekken en ons omver proberen te blazen. Laat ons beseffen dat Gij ons niet 

loslaat. Laten wij even in stilte bidden… 

Gij zijt de Strohalm waaraan we ons vastklampen als andere zekerheden ons ontglippen, als mensen 

met wie we ons verbonden voelden de band verbreken en ons aan ons lot overlaten. Laat ons 

beseffen dat Gij ons niet loslaat. Laten wij even in stilte  bidden… 

 

Slotgebed 
God, die groter zijt dan ons hart, 

wij danken U voor de wijnstok, Jezus, uw Zoon. 

Geef dat wij met Hem verbonden blijven 

en vruchten voortbrengen van gerechtigheid en liefde. 

Dan zal onze aarde mooier worden, 

leefbaarder, 

mensvriendelijker, 

kindvriendelijker. 

Dan zal uw Rijk komen 

op aarde zoals in de hemel. Amen. 

 

Zending en zegen 
Heer, laat ons meer en meer beseffen dat wij, 

zoals ranken aan een wijnstok, met U verbonden zijn 

en laat ons daarvan getuigen in deze wereld, 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
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