
Gebedsblaadje 42 van 3 mei tot 9 mei  

Op weg naar het feest van Pinksteren, laten wij ons weer 

inspireren door het evangelie om een week lang, met elkaar en met Jezus bezinnend 

op weg te gaan en ons elke dag een momentje te keren tot God die naar ons vragen 

en smeken, ons danken en bidden wil luisteren. Veel gebedsvreugde deze week! 

Meimaand… Mariamaand… dus bidden wij samen met Onze Lieve Vrouw. 

 

Maandag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus 

We lezen uit Johannes 14, 6-14 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook 

mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.” Hierop zei Filippus: 

“Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” En Jezus weer: “Ik ben al zo lang bij u 

en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan 

zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in 

Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, 

blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. 

Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in 

Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, 

omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, 

opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen in 

mijn Naam zal Ik het doen.” 

 

Psalm 19 

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid, het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. 
De dag roept liet toe aan de volgende dag, de nacht geeft het door aan de nacht. 
Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt, geen enkel geluid is te horen; 
toch klinkt over heel de aarde hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. 
 

Gebed tot Maria 

Moeder aller moeders, jij, de meest ontvankelijke,jij, de trouwe tot onder het kruis. 
Geprezen ben jij, moeder aller moeders, die haar dode kind droeg in naam van alle moeders. 
Geprezen ben jij, moeder aller moeders, die luistert zonder uitsluiting, die geen machtigen 
vreest. 
Geprezen ben jij, moeder aller moeders, die door jouw zijn ons bijstaat, die ons nieuwe 
geestkracht geeft. 
Geprezen ben jij, moeder aller moeders, die de Liefde aller Liefde droeg die door die 
liefde ons vernieuwt.  

Wees gegroet en Onze Vader 



Dinsdag 4 mei 

We lezen uit Johannes 14, 27-31a 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Vrede Iaat 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. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. 

Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn, dat Ik naar de Vader ga, want de 

Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het 

gebeurt zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken, want de vorst van de 

wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij, maar de wereld moet 

weten, dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.” 

 

Psalm 145 

Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven. 

Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. 

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk. 

Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen, uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. 

Mijn mond bezingt de lof van de Heer en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam. 

 

Gebed tot Maria 

Milde God, 

wij danken u voor Maria, die we vandaag gedenken, 

een mens als wij, 

voorbeeldig in haar openheid voor wat ze niet begreep, 

voor wat haar te boven ging, 

niet alleen bij haar wonderlijke zwangerschap 

maar ook nog bij zovele andere vreemde momenten 

met die zoon van haar, uw licht der wereld. 

Wij vragen U, 

schenk ons eenzelfde openheid 

als wij in ons leven de dingen merkwaardig lopen 

en we niet precies begrijpen hoe het allemaal zit. 

Dat vragen we in de kracht van de heilige Geest, 

door Jezus Christus. 

 

Weesgegroet en Onze Vader 

 



Woensdag 5 mei 

We lezen uit Johannes 15, 1-8 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 

wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij af; en elke die wel 

vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dankzij het 

woord, dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf 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, terwijl Ik blijf 

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 

vraagt 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.” 

Psalm 122 

Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis! 

Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnen treden. 

Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeen gebouwd: 

naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk. 

Zij gaan naar Israëls gebruik de Naam van God vereren. 

Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. 

 

Gebed tot Maria 

Een leven in openheid 

een leven in overgave 

werd een leven 

waarin God Liefde 

ten volle Mens kon worden. 

In haar leven  

raakten hemel en aarde elkaar. 

Het was en is Gods droom: 

haar en ons 

in zijn hemel van liefde opnemen 

vandaag 

altijd opnieuw 

en eens voorgoed….    

 

Wees Gegroet en Onze Vader 



Donderdag 6 mei 

We lezen uit Johannes 15, 9-11 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “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. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn 

en uw vreugde volkomen moge worden.” 

 

Psalm 96 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 
Verkondigt zijn heil alle dagen. Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 
zijn wondere daden aan alle volken. 
Zegt tot elkander: de Heer regeert! Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen, 
de volken bestuurt Hij met billijkheid. 
 

Bezinning tot Maria 

De wereld van de mensen is één nijvere bouwwerf met plannenmakers en 
architecten, met ingenieurs en koene bouwlieden, met kunstenaars en specialisten 
allerhande, een wereld van verstand en doorzettingsvermogen. 
Zoveel stenen werden op elkaar gestapeld in telkens weer andere vormen en 
verhoudingen: een wereld vol amfitheaters, aquaducten, tempels, paleizen, burchten 
en kathedralen. Rond en om die bouwwerken speelt zich de geschiedenis 
van de mensen af : een panorama van uniformen en veldslagen van eretekens en 
onbekende soldaten, van puin en bloed van verminkte mensen, een geschiedenis 
van macht en onmacht. " Hoe geraak Ik in die wereld binnen, " dacht God, " hun 
prestaties vervelen mij en hun heldhaftigheid maakt me triestig. Ik zou willen opnieuw 
beginnen ... "  

En Hij zag een kind, een meisje, een vrouw bijna. Zij haalde water uit de bron en 
teelde vruchten uit de aarde en zocht beschutting voor de zon in een lemen huisje : 
een stukje schepping, dat zichzelf nog niet had opgeblazen. In zo'n lichaam kon alles 
opnieuw beginnen, zou alles anders worden ... 

Zij telde de tijd aan de hartslag van haar Kind, de morgen en de avond, 't verleden en 
de toekomst. Zij telde de tijd als stappen van God naar de mensen want gezegend 
was de vrucht van haar lichaam : Jezus. 

Is ook ons lichaam niet dat uitverkoren voertuig? Om God een eindje tegemoet te 
gaan ? De simpele dingen, het water en de aarde, het welbehagen en de pijn, 
maar ook de laatste ademstoot zijn weg en werkelijkheid om God te vinden en Zijn 
woord te horen : " Kom, gezegende van Mijn Vader. " 

Weesgegroet en Onze Vader 

 



Vrijdag 7 mei 

We lezen uit Johannes 15, 12-17 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals 

Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven 

geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u 

geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik 

vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb 

gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op 

tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de 

Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar 

liefhebt.” 

 

Psalm 57 

Op U vertrouw ik, God, op U vertrouw ik, ik zing en speel voor U. 
Ontwaak, mijn geest, wordt wakker, harp en citer en wekt de dageraad. 
U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik U ter eer; 
omdat uw medelijden wijd is als de hemel, uw trouw tot aan de wolken reikt. 
Vertoon U in den hoge, God, in majesteit, uw glorie strale over heel de aarde. 
 
 
We bidden tot Maria 
 
Hoge Vrouwe in de hemel, 
's Heren Moeder, reine Maagd, 
hoor het volk der Lage Landen 
dat u ned'rig bijstand vraagt. 
't Heeft aloude adelbrieven 
van zijn godsvrucht, deugd en eer. 
Wil, zo smeken wij u, Vrouwe, 
Voor ons bidden bij de Heer. 
 
Lieve vrouwke in de hemel, 
die der Vlamen moeder zijt, 
red uw volk uit diepe noden, 
maak het tot de deugd bereid. 

Lieve Vrouwe, zo was Vlaand'ren: 
hoofs, eenvoudig en devoot. 
Kersten van geloof en zeden 
bleef het in zijn hoogste nood. 
't Bouwd' u tempels en kapellen 
van de zee tot in de hei. 
't Schilderd' u in pracht van kleuren, 
't zong u lied'ren in de mei. 

Wij bidden Onze Vader en Weesgegroet. 
 



Zaterdag 8 mei 
 
We lezen uit Johannes 15, 18-21 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij 
eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben 
wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld 
heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een 
dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u 
vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe 
onderhouden. Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen, want Hem die 
Mij gezonden heeft kennen zij niet.” 
 
Psalm 100 
 
Juicht voor de Heer, alle landen, dient met blijdschap de Heer, 
treedt onbezorgd voor zijn aanschijn. 
Waarlijk, de Heer is God, Hij is de Schepper en Meester, wij zijn kudde, zijn volk. 
Hij is ons goed gezind, eindeloos is zijn erbarmen, trouw van geslacht op geslacht. 
 
 
Wij bidden tot Maria 
 
Lieve vrouwke, ik kom niet om te bidden 
Maar om een poos bij U te zijn 
Ik heb U niets te geven, niets te vragen deze dag. 
Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag. 
Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag. 

Lieve vrouwke, ik kom niet om te spreken 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen deze dag. 
Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U beminnen mag. 
Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U beminnen mag. 

 
Moeder Maria, 
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld 
toen ik een kind was. 
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt. 
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven, 
en dat gij miljoenen mensen die u aan hebben geroepen, 
hebt verhoord. 
Als ik naar uw beeltenis kijk, 
gaat er een warmte vanuit, alsof gij zeggen wilt: 
'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan'. 
Men noemt u niet voor niets, 
de Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, 
altijd en overal, laat ons niet alleen. Amen. 
 
Weesgegroet en Onze Vader 



Zondag 9 mei 
 
We lezen uit Johannes 15, 9-17 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “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. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn 
en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, 
zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, 
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u 
gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, 
maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de 
Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak 
gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. 
Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, 
dat gij elkaar liefhebt.” 
 
Psalm 98 
 
Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed. 
Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm. 
Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. 
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis. 
Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. 

Verheerlijkt de Heer, alle landen, weest blij, verheugt u en zingt. 
 
Bezinning 
 
Niet haat of nijd, niet vijandschap of eigenbelang maakt een mens tot mens. Niet wat 
iemand bezit of de functie die iemand bekleedt, maakt een mens tot mens. Je bent 
pas echt iemand, als er liefde in je groeit, als je leeft vanuit liefde voor God, mens en 
wereld. Liefde is als een bron met een overvloed aan energie. Zij geeft kracht om 
boven jezelf uit te stijgen. Door haar worden je grenzen verlegd. Anderen en ook dé 
Ander kunnen bij je binnen komen. Zij raken je aan om te zien door hun ogen. Door 
hen worden je woorden in daden omgezet. Er komt ruimte in je vrij om nieuwe wegen 
te gaan, wegen van solidariteit, van vrede en geluk. Liefde voor God en mens is een 
onuitputtelijke bron van weldadige energie. 
 
Voorbede 
 
-Bidden we dat de Geest van Jezus ons mag bezielen, zodat we werk maken van zijn 
gebod: zorg besteden aan de onderlinge verbondenheid en ons niet te zeer in beslag 
laten nemen door onze zucht naar méér. Laten we bidden… 
 
-Bidden we dat de Geest van Jezus ons mag bezielen, zodat we ons niet door macht 
proberen te handhaven, desnoods ten koste van anderen, maar groeien in de 
gezindheid van Jezus’ nieuwe familie van broers en zussen. Laten we bidden…  
 



-Bidden we 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. Laten we bidden… 
 
Gebed 
 
Goede God,  
in Jezus hebt Gij ons doen inzien dat U dienen betekent:  
dienstbaar zijn aan onze medemensen,  
vrede stichten en zorgzaam zijn voor wie zwak is.  
Geef ons de kracht en uw genade om in Jezus’ spoor  
de weg naar U te gaan.  
U beweegt ons hart, U stuurt onze gedachten, 
U bent het gebeuren in het leven van iedere mens en de wereld. 
Wij danken U om Uw ‘levensnabije Moeder Maria’ – Onze Lieve Vrouw – 
en bidden: 
geef ons de ontvankelijkheid van Maria, 
schenk ons de ‘beschikbaarheid’ van Maria, 
leer ons te bidden zoals Zij het deed en als het lijden ons treft, 
geef dat wij ons toevertrouwen aan Haar. 
Laat ons daarin groeien naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
Onze Vader en Wees Gegroet 
 

 
 

 
 

Een fijne zondag toegewenst! 


