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Gebedsblaadje 45 van 24 tot 30 mei 2021 

 

 
Liefde gaf U duizend namen….. 

 

 

 

 

Goede vrienden, met dit gebedsblaadje 45 gaan we stilaan naar het 

einde van de meimaand. De meimaand die al vele jaren is toegewijd 

aan O.-L.-Vrouw. Op woensdag 26 mei willen wij bij goed weer onze 

Lieve Vrouw eren met een eucharistieviering aan de kapel van de 

Groene Heuvel. We mogen daar met 50 personen aanwezig zijn. 

Vergeet dus ook niet om je tijdig in te schrijven  op maandag 24 mei 

op het nummer 014/58 06 66 tussen 10.00 u. en 11.30 u. Wij vieren op 

die dag de liturgie van 31 mei. We gedenken op 31 mei dat Maria op 

bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth. 

Hopelijk is het die avond mooi weer, en kunnen we met een grotere 

groep aanwezig zijn. 

Ik hoop dat ik jullie met dit gebedsblaadje kan helpen om in de week 

die komt verbonden te leven met God, en met de mensen die ons zijn 

toevertrouwd.  Vrede en alle Goeds!!!! 
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Maandag 24 mei 2021   Tweede Pinksterdag 

Eerste lezing: Hand. 1, 12-14    Joh 19.25-34 

    Zoon zie daar uw Moeder 

Bezinning 
“Vrouw, zie uw zoon; Zoon, zie uw moeder…” 

Deze tekst is wel het meest persoonlijke woord van Jezus aan het kruis. Hij heeft het gesproken tot twee 

mensen, die Hij erg lief had: Maria, Zijn moeder, en Johannes, Zijn lievelingsdiscipel. Het is een intiem 

gebeuren en eigenlijk staan wij daar een beetje buiten. Toch denk ik dat dit persoonlijke woord van de Heer 

ook ons iets te zeggen heeft. En dat heeft te maken met wat er eigenlijk gebeurt: dat Jezus twee mensen op 

elkaar wijst en zo gemeenschap sticht onder het kruis. Dat wil naar ons toe zeggen: zo moeten jullie ook 

doen! Jullie moeten ook zorg hebben voor elkaar en een gemeenschap vormen. 

 

Gebed 
Heer God, Gij hebt uw Geest gezonden voor alle mensen die tastend zoeken naar nieuwe wegen 
van zinvol bestaan. Bevestig in ons het vertrouwen dat Gij zo voor ons de grondslag blijft van het 
geloof in een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, nu en voor altijd. Amen. 
 

Bijbelquote 
Terwijl de soldaten bezig waren met dobbelen voor zijn gewaad stonden bij Jezus’kruis zijn 

moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Toen Jezus 

zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw zie daar 

uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerlingen: “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam de 

leerling haar bij zich in huis. Joh. 19 25-27  

 

Wij bidden 
Voor allen, die aangevuurd door de Geest, de wereld intrekken, op weg gaan om de Blijde 
Boodschap van gerechtigheid en vrede, van verzoening en van toekomst uit te dragen. Dat ze 
mogen volhouden, gesterkt door  de vriendschap en de vrede van anderen … Laten wij even in 
stilte bidden… 
Voor allen die gaan staan naast hen die eenzaam zijn geworden, voor allen die in liefde meegaan 
met hen die het spoor bijster zijnen die doelloos en uitgeblust hun dagen slijten. Moge de Geest, 
die Vuur en Liefde is, hen sterken en hen gaande houden … Laten wij even in stilte bidden… 
 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Dinsdag 25 mei 2021  Tijd door het jaar 

Eerste lezing: Sir. 35 1-12   Evangelie: Mc. 10. 28-31 

 
Petrus in gesprek met Jezus 

Bezinning 
Mensen die samen Kerk zijn dat betekent in de eerste plaats dat zij gemeenschap vormen. 

Zij komen geregeld samen. Zij dragen elkaar en voelen zich  verbonden met elkaar. 

Ieder is op zijn of haar manier mee verantwoordelijk om het leven goed te maken.  Elk heeft zijn 

inbreng en draagt zijn steentje bij Dat is de zin van doopsel en vormsel: je bent mee kerk-bouwer. 

Elk op zijn eigen manier. De Chiro op een andere manier dan Okra of de Catechistenploeg. Zoals 

ook de gemeenschap van Petrus anders was dan die van Paulus. En toch zijn ze met hetzelfde bezig: 

kerk vormen rond Jezus Christus. 

 

Gebed 
Heer, wie op uw roeping wil ingaan, moet alles prijsgeven om zich alleen aan U te hechten. Wij 

vragen: maak ons vrij van macht en rijkdom, leer ons inzien dat wij met onszelf te geven het eeuwig 

leven winnen. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen. 

 

Bijbelquote 
Daarop nam Petrus het woord en zei:” Zie wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen..” Jezus 

antwoordde: “ Voorwaar, ik zeg u; er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen 

of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het 

honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met 

vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwig leven. Vele eersten zullen laatsten en veel 

laatsten zullen eersten zijn.” 

 

Wij bidden 
Voor onze wereldwijde kerkgemeenschap: dat ze groeit in eenvoud en onthechting.                 

Bidden wij even in stilte. 

Voor mensen die slaaf zijn van hun bezittingen: dat ze stappen zetten naar innerlijke vrijheid.  

Bidden wij even in stilte 

Voor ons allen dat we ons hart meer afstemmen op datgene wat we in de liturgie vieren 

Bidden wij even in stilte. 

 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Woensdag 26 2021 mei H. Filippus Neri, priester 

 Eerste lezing: Sir36.1.4-5a.10-17 Evangelie: Mc.10 32-45 

 
Jezus spreekt over zijn lijden in Jeruzalem  

Bezinning 
Het evangelie is duidelijk: als volgeling van Jezus moet je dienaar zijn. De weg van Jezus zet de 

wereld op z’n kop. Dienstbaarheid en solidariteit met de minsten staat het hoogst aangeschreven. 

Eigenbelang, winstbejag: daar is geen plaats voor. Jezus leeft het heel duidelijk voor: Hij heeft 

geleefd om zijn leven door te geven aan anderen. Hij stierf om anderen het leven te schenken. Ook 

aan ons wordt die vraag gesteld: wil je solidair zijn, wil je je leven in dienst stellen van het geluk 

van anderen? Het is een uitnodiging die veel van ons vraagt. En toch is het de moeite waard er op in 

te gaan. Dienaar zijn van allen: Jezus vraagt veel van ons, maar Hij geeft ons ook alles om echt 

gelukkig mens te zijn. Federatie Kana 

 

Gebed 
Heer, onze God, met dat Woord van Jezus: “wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn” 

en met dat voorbeeld van Hem “niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen”… daar 

hebben wij wel wat moeite mee. Het zet onze waardeschaal op z’n kop en trekt een zware streep 

door onze berekeningen. Vandaag bidden wij: laat niet toe dat wij over mensen beschikken, maar 

roep ons telkens weer op om hun dienstbaar te zijn in al hun vragen en verwachtingen. Dan zal 

duidelijk worden dat wij er niet zijn om gediend te worden maar om te dienen. Amen. 

 

Bijbelquote 
Zij trokken voort op weg naar Jeruzalem, en Jezus ging voor hen uit zij waren ontdaan en ook die 

Hem  volgden waren bevreesd. Hij nam opnieuw de twaalf terzijde en begon hun te spreken over 

wat Hem zou overkomen. “Wij gaan nu naar Jeruzalem waar de Mensenzoon aan de hogepriesters 

en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de 

heidenen overleveren: deze zullen Hem bespotten en bespuwen, zij zullen Hem geselen, en doden, 

maar drie dagen later zal Hij verrijzen. Mc 10. 32-35 

 

Wij bidden 
Om een kerk die groot is in dienstbaarheid. Laat ons even in stilte bidden. 

Om een vernieuwing en een verdieping van de eenheid onder allen die in Christus geloven. 

Laat ons even in stilte bidden. 

Om de bekering van ons hart als wij de persoon en de boodschap van Jezus vervormen naar eigen 

inzicht en verwachting. Laat ons even in stilte bidden. 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Donderdag 27 mei 2021  H. Augustinus van Kantelberg 

Eerste lezing: Sir 42.15-25   Evangelie: Mc 10 46-52 

 
De blinde Bartimeüs 

Bezinning 
Als Jezus mij zou vragen wat Hij voor mij kan doen, zou ik niet lang moeten nadenken 

om Hem een antwoord te geven, God. Want heel graag zou ik op Bartimeüs willen lijken 

en heel mijn leven voor Jezus uitspreken. Maar vaak is mijn geloof in Hem daar veel te klein voor 

en zie ik niet in dat alleen Jezus mij ten diepste gelukkig kan maken.Laat Jezus mij dan genezen van 

mijn blindheid, Heer! naar Erwin Roosen 

 

Gebed 
Goede God, zie ons hier, wij, uw mensen op zoek naar geluk en vrede, hunkerend naar licht en 

uitzicht. Open onze ogen, open ons hart, zet ons in beweging, samen met anderen, samen met de 

vergeten mensen langs de weg van ons leven. Amen. 

 

Bijbelquote 
Jezus bleef staan en zei:” Roep hem eens hier” Ze riepen de blinde toe: “Heb goede moed! Sta op, 

Hij roept u.” Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: 

“Wat wilt ge dat ik voor u doe?” De blinde antwoordde Hem: “ Rabboeni maak dat ik zien kan!” En 

Jezus sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” Terstond kan hij zien en hij sloot zich bij 

Hem aan op zijn tocht. Mc 10 49-52 

 

Wij bidden 
Bidden we vandaag speciaal voor mensen met een visuele handicap. Dat zij voor ‘vol’ mogen 
aanzien worden en kunnen rekenen op mensen die ‘ogen’ voor hen willen zijn. 
Laten wij even in stilte  bidden… 
Bidden we voor onze geloofsgemeenschap. Dat wij door onze levenshouding Jezus en zijn Goede 
Boodschap laten zien. Laten wij even in stilte bidden… 
Bidden we voor onszelf en voor alle christenen. Dat we steeds beter mogen zien en begrijpen wie 

Jezus is, en Hem, in ons doen en laten, onvoorwaardelijk zouden volgen ook als dit stuit op 

onbegrip en tegenstand. Laten wij even in stilte  bidden… 

 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Vrijdag 28 mei 2021 

Eerste lezing: Sir 44, 1.9.13   Evangelie: Mc. 11 11-25 

 

 
Jezus reinigt de tempel 

 

Bezinning 
God, als het in deze wereld zou draaien om wat Gij belangrijk vindt, dan zag de aarde er anders uit. 

Dan was er geen oorlog en geen ruzie meer. Dan zouden de mensen veel meer met elkaar delen. 

Dan zouden mensen met geld en macht een stapje achteruit zetten en zou iedereen beter tot zijn 

recht kunnen komen. God, geef dat we beseffen dat het niet om geld gaat, maar om liefde. Dat het 

gaat om aandacht voor U en voor elkaar. Help ons om ons leven te bouwen op wat echt belangrijk 

is. 

 

Gebed 
God, onze Vader, Gij hebt ons uw Wet gegeven als een lamp voor onze voeten, als een licht 

waarmee we de weg kunnen vinden naar U. Maak dat ons leven niet verstikt, want louter leven naar 

de letter van de wet kan dodelijk zijn. Leer ons te voldoen aan uw Wet als aan een opgave die Gij 

ons toevertrouwt, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Bijbelquote 
Toen zij in Jeruzalem kwamen, ging Hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers het 

tempelplein af te jagen. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoeltjes van de 

duivenverkopers omver en ook dulde Hij niet dat nog iemand voorwerp over het tempelplein droeg. 

En Hij gaf hun als verklaring: “Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed worden 

voor alle volkeren” Maar gij heb er een rovershol van gemaakt. Mc. 11 15-17 

 

Wij bidden 
Voor alle gelovigen die trouw zijn aan het dagelijks gebed: dat ze zich in alle omstandigheden van 

het leven gedragen weten door Gods liefde. Laten wij even in stilte bidden. 

Voor volwassenen, jongeren en kinderen die door de drukte van het leven geen rust meer vinden: 

dat ze de waarde van het gebed ontdekken. Laten wij even in stilte bidden. 

Voor de kleine wereld waarin ons dagelijks leven zich afspeelt, voor de grote wereld waarvan wij 

deel van uitmaken, voor alle mensen met wie wij het leven delen: dat we groeien in verbondenheid 

met God en met elkaar. Laten wij even in stilte bidden. 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Zaterdag 29 mei 2021   H. Paulus VI, paus 

Eerste lezing: Sir 51, 12-20         Evangelie: Mc 11.27-33 
 

 
Jezus Sirach 

Het boek Wijsheid van Jezus Sirach 
De Schrijver van dit boek heeft verschillende namen: Ben Sira, de Hebreeuwse uitdrukking 

,Ecclesiasticus, de Latijnse benaming, De wijsheid van Jezus, de zoon van Sirach, Wijsheid van 

Jozua Ben Sirach,  Wijsheid van Ben Sirach,  Jezus Sirach, Sirach. Het boek is geschreven door ene 

Jezus. In het een na laatste hoofdstuk valt te lezen: Sir 50:27 Lessen in wijsheid en kennis zijn 

neergelegd in dit boek door Jezus, de zoon van Sirach Elazar, uit Jeruzalem, die wijsheid liet 

stromen uit zijn hart. Het geschrift is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. De kleinzoon 

van Jezus Sirach heeft het boek vertaald in het Grieks. Het boek is ontstaan in de vroege 2e eeuw v. 

Christus, ca. 190 v.C. Want in zijn woord vooraf bij de vertaling schrijft de vertalende kleinzoon dat 

hij in 132 v. Chr. in Egypte is gaan wonen en daar de vertaling heeft gemaakt. Uit hoofdstuk 50 van 

het boek valt af te leiden dat het boek geschreven is tijdens de ambtsperiode van hogepriester Simon 

(200-195 v.Chr.) of kort daarna. Het boek telt 51 hoofdstukken. De Wijsheid van Jezus Sirach 

maakt geen deel uit van het Hebreeuwse Oude Testament noch van de protestantse canon, maar 

wordt door de niet-protestantse kerken beschouwd als gezaghebbend. 

Gebed 
God, Gij hebt aan de heilige paus Paulus VI de opdracht toevertrouwd uw Kerk te leiden als een 

ijverig apostel van het Evangelie van uw Zoon. Wij bidden U: geef dat wij, verlicht door zijn 

onderricht, met U kunnen meewerken om in de wereld de cultuur van liefde te verspreiden. Door 

onze Heer. 

Bijbelquote 
Toen ik nog jong was, voordat ik mijn reizen begon, zocht ik openlijk door mijn gebed wijsheid te 

verkrijgen. Staande voor de tempel bad ik erom en tot het laatst toe zal ik haar zoeken. Wanneer zij 

gedijde, als een rijpende druif, verheugde mijn hart zich over haar. Mijn voet is de recht weg 

opgegaan: van mijn jeugd af heb ik haar spoor gevolgd. Sir 51 13-15  

Wij bidden 
Om creativiteit voor de echte profeten van deze tijd, die hun boodschap willen laten klinken. 

Bidden wij even in stilte. 

Om open oren voor ons allen, die luisteren naar wat gezegd wordt zonder vooroordelen. 

Bidden wij even in stilte. 

 

 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Zondag 30 mei 2021   Heilige Drie-eenheid 

Eerste lezing: Deut. 4,32-34.39-40  Evangelie: Mt. 11 27-33 
 

 
Drie-eenheid 

Bezinning 
God, wie ben Je nu eigenlijk? Vader, Zoon en Geest zeggen ze. Maar wie ben Jij dan voor mij? 

Wij, mensen, willen Jou grijpen, God, vastklemmen, omarmen, knuffelen, smeken, voor onze kar 

spannen… Maar Jij laat Je niet grijpen. Jij grijpt ons, mensen, niet beklemmend, niet versmachtend, 

maar wel levengevend en teder. Verrijzend voel ik me soms gegrepen. 

Soms ben Je als een Vader voor mij. Beschermend, vermanend, geduldig met me meegaand.  

Soms ben Je  als Zoon in mijn leven. Je bent voor mij een voorbeeld om naar de kleinste mens te 

gaan.  

Soms ben Je Geest in mijn leven, inspirator om te getuigen van jouw Liefde. 

God, wie Je ook bent. Ik blijf geloven in jouw naam: ‘Ik zal er zijn voor jou’. 

 

Gebed 
God, Vader, Zoon en heilige Geest, 

maak ons stil en aandachtig voor uw geheim. 

Doe ons hier uw stille nabijheid ervaren. 

Laat ons ondervinden hoe Gij met ons op weg zijt, 

hoe Gij met ons meetrekt, 

alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Bijbelquote 
De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen 

zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer: sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en 

sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren 

tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert 

hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding 

der wereld.” 
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Wij bidden 

Tot onze God, de God van alle mensen, mogen wij bidden met groot vertrouwen. 

Drie-ene God, Schepper en Vader, 

die alles in het leven riep en het aan mensen toevertrouwde, 

leer ons behoedzaam omgaan met uw schepping. 

Laat niet toe dat wij de rijkdommen van deze aarde misbruiken. 

Beziel ons met de zorg voor alle leven. 

Laten wij even in stilte bidden… 

 

Drie-ene God, Jezus Christus, 

die ons uw menslievendheid deed kennen, 

maak ons tot uw navolgers. 

Dat wij voortzetten wat Gij begonnen zijt 

en ten uitvoer brengen wat Gij als uw opdracht hebt gezien: 

bevrijding tot leven ten volle voor alle mensen. 

Laten wij even in stilte  bidden… 

 

Drie-ene God, Heilige Geest, 

die het levende hart van deze wereld zijt, 

bemoedig en beziel ons. 

Ontsteek in ons en in allen die geloven 

het vuur van uw Liefde, 

inspireer ons met goedheid 

en maak ons één van hart. 

Laten wij even in stilte bidden… 

Wij bidden het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 

 

Slotgebed 
We danken U God, Vader en Zoon, voor de Geest die van U beiden uitgaat, die uw volk verzamelt 

en bijeenhoudt en stuwt om verder te gaan. Moge allen in uw Kerk die Geest doorgeven, tot heil 

van heel uw volk onderweg, zodat niemand van ons verloren loopt of verdwaalt. Dat vragen we U 

voor deze dag en alle dagen, tot Gij ons bij U opneemt in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Zending en zegen 
We krijgen van de Heer de opdracht mee 

om allen tot zijn leerlingen te maken. 

Deze zending kunnen we waarmaken 

omdat de Heer beloofd heeft altijd met ons te zijn. 

De Drie-ene God moge ons zegenen: 

+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Ik wens je een gezegende zondag !!! 
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