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   Gebedsblaadje  44 van 17 mei  tot 23 mei 2021 

Maandag 17 mei 2021 

Evangelielezing van de dag : Joh. 16, 29-33 
In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus: 
“Kijk, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld. 
Nu zien wij dat Gij alles weet. 
Het is voor U niet nodig, dat iemand U ondervraagt. 
Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.” 
Jezus antwoordde hun:“Gelooft ge nu? 
Zie, er komt een uur, ja, het is er al, 
dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat. 
Toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij. 
Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij. 
Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,maar hebt goede moed 
Ik heb de wereld overwonnen.” 
Gebed 
"In de stilte van deze morgen..." 

Vaak vatten wij zo een gebed aan, Heer, maar eigenlijk is het nooit stil. 

Als we echt luisteren, horen we Jou, Heer. 

Jij spreekt tot ons, overal, altijd. 

Echte eenzaamheid bestaat niet. Steeds ben Jij er. 

Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal. Altijd opnieuw. 

Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen. 

Even bezinnen… 

Het ruisen van wind in de bomen, het murmelen van kabbelend water, 
het ijle blauw van de hemel hoog en eindeloos boven mij, 
het grassprietje en de boterbloem, de vlierbloesem en de berkenschors, 
de mier die een blaadje torst: 
Alles vertelt mij over U in grootsheid die zo groots is 
dat ze heel klein worden kan. 
Voorbede 

Laat ons bidden voor hen die geloof doorgeven: dat ze waarachtig zijn in hun spreken en 

doen, en niet bang zijn voor tegenspraak 

Laat ons bidden voor hen die geloof doorgeven: dat ze niet moe raken, niet 

teleurgesteld, als hun woord niet welkom lijkt. 

 

Onze Vader en Weesgegroet 
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Dinsdag 18 mei 2021 

Evangelielezing van de dag: Joh.17, 1-11a  

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:“Vader, het uur is gekomen. 

Verheerlijk uw Zoon,opdat de Zoon U verheerlijke. 

Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan 

allen, die Gij Hem gegeven hebt. 

En dit is het eeuwige leven:dat zij U kennen, de enige ware God 

en Hem, die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. 

Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen, dat Gij Mij hebt opgedragen 

te doen. 

Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer 

de wereld bestond. 

Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U 

behoorden ze toe; 

Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij, dat al wat 

Gij Mij gegeven hebt van U komt. 

Want de boodschap, die Gij Mij hebt meegedeeld,heb Ik hun meegedeeld, 

en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan,en zij 

hebben geloofd, dat Gij Mij hebt gezonden. 

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik,maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 

omdat zij U toebehoren. 

Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. 

Ik blijf niet langer in de wereld; zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.”. 

Gebed 

God en Vader, 

Gij wilt uw mensen samenbrengen tot eenheid 

Daarom hebt gij uw Zoon gezonden naar deze wereld  

Verenig ons met Hem, Wij willen  Hem volgen, 

ook al is dat niet zo vanzelfsprekend in onze hedendaagse wereld. 

Wij willen zijn naam uitdragen opdat allen zich zouden verenigen rond Hem 

Weest daartoe onze steun en toeverlaat 

Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen 
Even bezinnen … 

…Wanneer wij het evangelie lezen dan bemerken wij dat de leerlingen die met Jezus 

waren opgetrokken het nu moeten stellen zonder hun meester. Uiteindelijk bevinden zij 

zich in dezelfde situatie als wij nu vandaag. Vraag die ook wij ons dus vandaag kunnen 

stellen is: Hoe kunnen wij ons engagement, onze christelijke liefdesopdracht in het 

voetspoor van Jezus, concreet gestalte geven? Hoe doen we dat en hoe kunnen we dat 

volhouden?... Vanuit het evangelie is het antwoord heel duidelijk: door te bidden.  
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Wellicht krijgt het woord ‘gebed’ voor ons vandaag toch een andere weerklank. Het 

evangelie nodigt ieder van ons uit op zoek te gaan naar zijn persoonlijke weg om ‘de berg 

van de Heer’ te beklimmen. Tenslotte is er nog een andere gebedssteun die wij dikwijls 

over het hoofd zien, nl. gebed wordt maar een kracht als er sàmen gebeden wordt, ja 

zelfs elk vanuit en in “ zijn kot”… 

Voorbeden 

Bidden we voor mensen die het niet meer zien zitten, die bij elkaar schuilen, en dan toch 

weer in verbondenheid gemeenschap vormen. 

Bidden we voor mensen die zich niet neerliggen bij bestaande wanorde en 

onrechtvaardigheid maar openstaan en zich de mond niet laten snoeren door onrecht. 

Bidden we voor onszelf, soms bang , moe en uitgeblust. Moge Gods Geest over ons 

komen en ons zo, solidair met anderen, laten werken aan vrede en recht voor iedereen. 

Onze Vader en Weesgegroet 

 

Woensdag 19 mei 2021 

Evangelielezing van de dag: Joh.17, 11 b - 19 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:“Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen, 

die Gij Mij gegeven hebt,opdat zij één mogen zijn zoals Wij. 

Toen Ik bij hen was, 

bewaarde Ik in uw Naam hen, die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt 

en niemand van hen is verloren gegaan,behalve de man des verderfs, 

want de Schrift moest vervuld worden. 

Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, 

opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. 

Ik heb hun uw woord meegedeeld,maar de wereld heeft hen gehaat, 

omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, 

maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. 

Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 

Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. 

Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, 

en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, 

opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.” 

Gebed 
God, Gij peilt ons hart en kent ons door en door. Gij kent onze goede wil en ook onze 

zwakheid. Wij bidden U , bevrijd ons van angst wanneer we heen en weer geslingerd 

worden tussen ja en neen. Doorbreek onze aarzeling om, resoluut en vol goede moed, 

op weg te gaan in het spoor van Jezus, uw Woord, uw Genade voor nu en altijd. Amen 
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Even bezinnen… 

Als ik het zelf niet meer kan 

omdat mijn ongeloof te groot is geworden: 

Of als ik er de woorden niet meer voor vind, 

omdat tegenwerking en kritiek elke stem in mij onmogelijk hebben gemaakt 

Laat Jezus dan voor mij bidden, God, en Jou vragen dat je mij behoedt 

voor de macht van het kwaad en mij zegent. 

En hopelijk vind ik dan opnieuw de kracht  

om enthousiast christen te zijn , ondanks alles. 

Voorbede 

Laten we bidden voor gelovigen die hun krachten geven, geholpen door de heilige Geest, 

aan de kerkgemeenschap hier dichtbij of waar dan ook: dat ze de eenheid bewaren. 

Laten wij bidden voor hen die geroepen zijn om als gewijd voorganger of toegewijde 

voortrekker: dat al die mannen en vrouwen zo nu en dan worden bemoedigd. 

Laten wij bidden voor onze kerk hier en wereldwijd: dat wij niet star vasthouden aan al 

wat mooi is geweest maar voorbij, maar vol vertrouwen ruimte bieden aan nieuwe 

mensen en meningen.  

Onze Vader en Weesgegroet 

 

Donderdag 20 mei 2021  

Evangelielezing van de dag: Joh.17, 20-26 

Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij zullen 

geloven als ze uw boodschap horen. Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij 

samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle 

mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt. U hebt mij uw hemelse macht 

gegeven. En ik heb die macht aan de gelovigen gegeven. Daardoor zullen zij samen één 

zijn, net zoals wij samen één zijn. Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de 

gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat 

u mij gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij 

houdt. Vader, u hebt de gelovigen aan mij gegeven. Ik wil dat ze dicht bij mij zijn, ook als 

ik naar u toe ga. Dan zullen ze mij zien op mijn plaats naast u in de hemel. U hebt mij die 

plaats gegeven, want u hield al van mij voordat u de aarde maakte. Goede Vader, de 

mensen van deze wereld kennen u niet. Ik ken u, en de gelovigen kennen mij. Zij weten 

dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun bekendgemaakt wie u bent, en dat blijf ik doen. Uw 

liefde voor mij zal nu ook bij hen zijn. En ik zal altijd in hen zijn.’ 

Gebed 

 God 

Er zijn geen woorden om U te omschrijven. 
Er zijn geen namen, geen verhalen, geen wetten, 
geen mensenmaaksels die U benoemen kunnen. 
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Laat ons willen begrijpen geen grijpen worden  
ons willen bevatten geen vatten worden. 
Laat ons kleine verstand in één ding groots zijn: 
laat het openheid bewaren op wat groter is dan wijzelf. 
Leer ons, God, 
om U mysterie te laten zijn, om enkel in één zekerheid 
vertrouwend te geloven: 
Dat U ultieme Liefde bent, 
oneindig veel groter dan wij. Amen 
Even bezinnen… 

Het is een groot wonder, dat het eeuwige woord van de almachtige God in mij woning 

zoekt. In mij geborgen wil zijn als de zaadkorrel in de akker. Gods woord is niet geborgen 

in mijn verstand maar in mijn  hart. 

Het doel van het woord dat uit Gods mond komt is niet tot het einde doodacht en 

geanalyseerd te worden, maar in het hart te bestaan, zoals het woord van iemand van 

wie wij houden in ons hart woont. (D. Bonhoeffer)  

Voorbeden 

Wij vragen u, Altijd aanwezige God, wees aanwezig in ons doen en laten, 
vuur ons aan en maak ons tot onvermoeibare ijveraars 
voor liefde, vrede, rechtvaardigheid en duurzaamheid,nu reeds vandaag, maar ook 
morgen en alle dagen van ons leven. Amen 
Onze Vader en Weesgegroet 

 

Vrijdag 21 mei 2021  

Evangelielezing van de dag: Joh.21, 15-19 

Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus: 'Simon, zoon van Johannes, heb 

je me lief, meer dan de anderen hier?' 'Ja, Heer,' zei hij, 'u weet dat ik van u houd.' 

Daarop zei Jezus: 'Zorg dan voor mijn kudde.' Nogmaals vroeg hij: 'Simon, zoon van 

Johannes, heb je me lief?' 'Ja, Heer,' zei hij, 'u weet dat ik van u houd.' Daarop zei Jezus: 

'Wees dan een herder voor mijn schapen.' Nog een derde keer vroeg hij: 'Simon, zoon 

van Johannes, houd je van mij?' Het deed Petrus pijn dat hij hem voor de derde keer 

vroeg of hij van hem hield, en hij zei: 'Heer, u die alles weet, u beseft toch wel dat ik van 

u houd.' Daarop zei Jezus: 'Zorg dan voor mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: als 

jongeman deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde; als je oud bent zul 

je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen, en je zult een weg gaan die je zelf niet 

wilt.' Hiermee kondigde hij aan door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. En na 

deze voorspelling zei hij tegen hem: 'Volg mij.' 

Gebed 

God, we willen graag voor U aan het werk maar we weten niet altijd wat de bedoeling is.  
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Soms zijn we ook bang om iets echt aan te pakken of herinneren we ons dat we het 

eerder fout deden. Wilt U ons helpen als we proberen uit te vinden hoe we goede 

leerlingen en volgelingen kunnen zijn? Dit vragen wij in Jezus’naam. 

Even bezinnen… 

Laat herders in zachtmoedigheid over uw mensen waken, ze leiden naar koele wateren 

van rust. Met trage stap de berghellingen verkennen waar Gij uw wonderen zaait en 

bloesem geeft op onverwachte tijden aan schijnbaar doodgevroren twijgen.  

Voorbeden  

Laten we bidden dat we het voorbeeld van God “ te goed voor deze wereld” verstaan en 

navolgen. 

Laten we bidden dat in onze kerk middelmatigheid en lauwheid plaats maken voor 

bezield christen-zijn. 

Laat ons bidden dat we elkaar bemoedigen en inspireren met en door het evangelie. 

Onze Vader en Weesgegroet 

 

Zaterdag 22 mei 2021 

Evangelielezing van de dag: Joh. 21, 20-25 

In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij 

dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde; 

dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund en had gezegd: 

Heer, wie is het die U zal overleveren? 

Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: “Wat dan met hem?” Waarop Jezus hem 

zei: 

“Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij moet Mij volgen!” 

Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. 

Doch Jezus had hem niet gezegd, dat hij niet zou sterven 

maar: Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? 

Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, 

en wij weten dat zijn getuigenis waar is. 

Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze één voor één 

beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld 

te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. 

Gebed 

God, 

Gij zijt als een windvlaag die door ons leven waait 

en ons in beweging zet. 

Gij geeft ons lucht als we het niet meer zien zitten. 

Uw Geest bezielt onze gedachten en ideeën. 

En toch, God, merken we dat vaak niet op. 
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Wilt Gij ons daarom uw kracht laten ervaren? 

Dan weten we weer dat Gij dichtbij zijt en ieder van ons persoonlijk draagt. Amen 

Even bezinnen… 

Bidden is je lege handen heffen naar omhoog 

en het in dat uur beseffen 'nu sta ik oog in oog'. 

Bidden is gesloten duren opendoen voor God 

en Hem heel oprecht beloven: ze gaan nooit meer op slot. 

Bidden is, Hem alles zeggen op elk uur van de dag 

heel je nood in handen leggen, wat het ook wezen mag. 

Bidden is je toevertrouwen, niets minder en niets meer. 

Bidden is, eenvoudig zeggen: 

'Hier ben ik dan, o Heer!' 

Voorbeden 

Laat ons bidden voor wie niet meer weet dat Jezus van al zijn leerlingen houdt. Dat zij 

ervaren dat Jezus  hen niet in de steek laat. 

Laat ons bidden voor onszelf dat we blijven beseffen  dat door Jezus bemind worden ook 

wil zeggen dat we het daadwerkelijk volgen.  

Onze Vader en Weesgegroet 

 

Zondag 23 mei 2021  PINKSTEREN 

Evangelielezing van de dag: Joh. 15, 26-27, 16, 12-15 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “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. 

Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. 

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet dragen. 

Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, 

zal Hij u tot de voile waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, 

maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 

Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen 

wat Hij van Mij ontvangen heeft. 

Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen 

wat Hij van Mij ontvangen heeft. 
 

Gebed 

God, Onze Vader 

Uw zorg gaat uit naar iedereen. 

Laat ons naar Jezus’voorbeeld elke dag begaan zij  met elkaar. 

Leer ons aandacht hebben voor wat er in mensen omgaat.  
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Leer ons luisteren naar hun vragen en verwachtingen en help ons teder en helend 

omgaan in het soms gekwetst en broos bestaan. 

Leg woorden in mijn mond die draagkracht van mensen vergroten 

Dan zullen wij door onze nabijheid en solidariteit 

Een zegen zijn voor elkaar, alle dagen van het leven. Amen 

Even bezinnen … 

 God, 

Stort uw Geest uit : over jong en oud, over man en vrouw, over hoog en laag, over noord 

en zuid 

Stort uw vuur uit: in het hart van de mensen, in de mond van de mensen, in de ogen van 

de mensen, in de handen van de mensen 

Zend uw adem neer: over hen die geloven, over allen die twijfelen, over allen die 

liefhebben, over allen die eenzaam zijn. 

Stort uw vuur uit: over de woorden van de mensen, over het zwijgen van de mensen, 

over de talen van de mensen, over de liederen van de mensen. 

Zend uw adem neer: over allen die aan de toekomst bouwen, over hen die het goede 

beweren, over hen die het leven behoeden, over allen die schoonheid scheppen. 

Stort uw Geest uit: over de huizen van de mensen, over de steden van de mensen, over 

de wereld van de mensen, over alle mensen van goede wil. 

Hier en nu. Over ons 

Voorbeden 

Kom over ons,  heilige ,  en schenk ons uw gaven zevenvoud: Liefde, vriendschap en 

vrede, goedheid en geduld, Vreugde en vertrouwen. 

Kom over ons,  heilige Geest, en maak ons geloven , waar het ziek is, weer gezond : 

maak, ons ruimhartig waar we star en warm waar we kil geworden zijn. 

Kom over ons,  heilige Geest , en wees ons tot hulp en troost, vuur voor hen die zijn 

uitgedoofd, leer ons elkaar verstaan over alle taalgrenzen heen.  

Onze Vader en Weesgegroet 

 

 


