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Onzevader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. Amen. 

 
Weesgegroet 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, 

de Heer is met u. 

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, 

en gezegend is de vrucht van uw lichaam, 

Jezus. 

Heilige Maria, Moeder Gods, 

bid voor ons, arme zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen. 
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Goede vriend(in) uit onze parochie  

 

We richten ons graag tot jou,  

die de pijn voelt van je ouderdom en/of van je ziekte. 

Jij die de eenzaamheid ervaart of die wordt beproefd  

in je lichamelijke of geestelijke gezondheid. 

We weten dat je dagen niet makkelijk om dragen zijn. 

Daarom dit initiatief van “Stille Abdij” 

Een vreemde naam weliswaar,  

met graag een woordje uitleg … 

 

“Stille Abdij”  

sluit aan bij de gebedstraditie van gelovige mensen. 

Uiteindelijk hebben we het leven niet in handen.  

God zelf draagt ons. Hij is de bron waaruit wij leven. 

In het gebed komen we op het spoor van Gods kracht 

in ons leven en vooral van Zijn liefde en goedheid. 

• Waarom Stille Abdij? 

Veel zieke, oudere of eenzame mensen  

voelen elke dag de stilte aan in hun directe omgeving. 

Je kan je minder goed verplaatsen.  

Je hebt minder contacten dan vroeger. 

Het is minder druk rondom jou  

en zo ervaar je elke dag stilte in je leven. 

• Waarom Stille Abdij? 

Elke abdijgemeenschap heeft een hart voor bidden. 

Het bidden vormt het hart van de abdij  

en haar bewoners en schept verbondenheid  

met de hele wereld,  

Gods schepping en Zijn schepselen. 
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• Waarom Stille Abdij? 

Eenvoudigweg,  

omdat we geloven dat ieder christen geroepen is  

om in stilte verbonden te zijn en te blijven  

met de wereld en met alle mensen, 

ook al neem je niet meer in volle activiteit  

deel aan zoveel. 

Je stille huis, je woonkamer of ziekenkamer  

mag je letterlijk aanzien als een kleine abdij,  

waar in stilte wordt gebeden  

voor de talrijk noden in onze wereld. 

Je begrijpt wellicht al een beetje waarover het gaat. 

Je bidden is dus heel belangrijk,  

want zo staat er geschreven  

in het bijbels boek van Psalmen: 

‘Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, 

dan heeft het geen zin,  

ook al doen de bouwers hun best.’ (Psalm 127) 

Ons bidden is de dragende kracht van ons leven  

en schept verbondenheid met elke gemeenschap  

en met deze parochiegemeenschap in het bijzonder. 

 

Hieronder enkele tips om van je dagelijks gebed  

een ogenblik van rust te maken,  

met je hart bij de Heer … 

Misschien kan je eerst  

een stukje rustige muziek beluisteren.  

Dit maakt je stiller. Weet dat je verbonden bent  

met een hele groep mensen,  

met wie je een onzichtbare kring vormt. 
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Een kaarsje aansteken is een belangrijke hulp  

om tot de gepaste gebedssfeer te komen. 

Lees rustig het gebed of bezinning voor elke dag  

in dit gebedenboekje.  

Herlees het gebed of de Schriftlezing  

en laat het tot je doordringen.  

Eventueel kan je samen lezen als koppel,  

of met iemand die je heel goed kent  

of af en toe eens op bezoek komt. 

Weet dat Jezus verbonden is met je.  

Hij is de levende Heer die geen mens in de steek laat.  

Zijn verrijzenis werpt een nieuw licht op ons leven. 

Denk daarna aan de intenties die je zelf hebt:  

een zieke medemens, iemand in moeilijkheden,  

de jongeren die worden gevormd,  

roepingen in onze Kerk, de herders van de Kerk,  

de armen met wie wij broederlijk delen, … 

Als besluit kan je dan heel rustig en bewust  

het Onzevader en een Weesgegroet bidden. 

 

We staan altijd open voor je suggesties.  

In ieder geval zijn we je dankbaar  

omdat je wil meewerken aan deze kring  

van biddende mensen,  

want je bent inderdaad niet alleen.  

We danken je evenzeer  

omdat je het hele parochiegebeuren  

helpt dragen vanuit je bidden. 

God is werkzaam via je bidden in je huis,  

als in een echte “Stille Abdij”. 

Bedankt en veel goede moed toegewenst!  
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16 mei 7e paaszondag jaar B 

 

Ik ben straks niet meer in deze wereld,  

Ik ben op weg naar U toe. 
Maar mijn leerlingen zullen in deze wereld blijven. 

Heilige Vader, bescherm hen met uw grote macht. 

Dan zullen ze samen één zijn,  

net zoals wij samen één zijn.  
(uit Joh 17, 11b-19) 

 

Op dit ogenblik, gedurende deze korte tijd  

tussen Hemelvaart en Pinksteren,  
is de Kerk om zo te zeggen aan haar zelf overgelaten. 

Daarom kruipt ze spontaan samen,  

ze vormt een groep, zij kan niet anders meer,  

in de eenzaamheid van de bovenkamer,  

dan voortdurend te bidden en dankbaar te zijn. 
De ware bovenkamer is de Kerk  

waar wij vandaag verenigd zijn  

in levende herinnering aan Jezus  

en in afwachting van de Geest. 
Die Kerk is immers de plaats  

waar het gebed van Jezus steeds hoorbaar blijft,  

als een echo van zijn gebed in de hemel. 

 
Eigen intentie of voorbede 

 

Heer, ondanks alle oecumenische inspanningen  

is de scheiding van de kerken nog steeds een realiteit. 

Bidden wij dan: opdat zij één mogen zijn! 
 

Onzevader en Weesgegroet 
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23 mei Pinksteren jaar B 
 

Daarna blies Jezus op de leerlingen en zei: 

‘Nu hebben jullie de Geest gekregen.  

Vanaf nu hebben jullie macht om zonden te vergeven. 
Als jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. 

En als jullie iemand niet vergeven,  

dan vergeeft God hem ook niet.’ 

(uit Joh 20, 19-23) 
 

Ik las onlangs het volgende gedicht,  

dat helemaal bij Pinksteren past.  

De titel was: een nieuwe kerk. 
Een nieuwe taal moeten we spreken 

en die ook durven leren! 

Als al die zekerheden gaan verbleken 

zullen zwevers weer terugkeren. 

Dus laat die nieuwe kerk maar komen 
waar twijfel geloofshouding mag zijn! 

Een plek waar mensen kunnen dromen 

en ruimte blijft voor groot en klein. 

Dogma's en leerstellingen zullen zwijgen. 
Een notenbalk speelt nieuwe akkoorden. 

Alles is op de menukaart te krijgen, 

behalve holle en lege antwoorden! 

 
Eigen intentie of voorbede 

 

Pinksteren is het feest van beweging,  

van vuur en enthousiasme. Helaas is die beweging 

voor een deel verstard. Daarom is het zinvol  
om te bidden voor een nieuwe kerk  

waarin de geest van Jezus volop waaien kan. 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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30 mei Heilige Drie-eenheid jaar B 
 

Jezus zei: ‘God heeft mij alle macht gegeven,  

in de hemel en op de aarde.  

Jullie moeten naar alle volken gaan,  
zodat iedereen mijn leerling kan worden.  

Jullie moeten de mensen dopen in de naam  

van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest.’ 

(uit Mt 28, 16-20) 
 

De namen van Vader, Zoon en Heilige Geest,  

werden over ons uitgesproken tijdens ons doopsel. 

In hun naam zijn we de dood van Jezus binnengegaan  
en werden wij tot nieuw leven opgewekt.  

Een nieuw leven dat van deze drie komt  

en dat hierin bestaat: dat wij hen in waarheid kennen, 

de Vader en de twee Anderen die Hij ons stuurde,  

zijn enige Zoon en de Heilige Geest.  
Dit deelachtig zijn aan het leven van God,  

ontvangen we telkens als wij luisteren naar zijn Woord 

en - op een bijzondere manier –  

als we ons klaarmaken  
om het lichaam van Jezus te nuttigen.  

Dit lichaam, waarvan de Vader zoveel hield  

en dat Hij zalfde met zijn Geest. 

 
Eigen intentie of voorbede 

 

Laat onze vreugde volkomen zijn  

bij het ontvangen van de communie;  

de communie met de Vader,  
zijn Zoon Jezus en met de Heilige Geest. 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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6 juni 10e zondag jaar B 
 

Jezus keek de mensen aan die om hem heen zaten.  

En Hij zei: ‘Hier zit mijn moeder.  

Hier zitten mijn broers.  
Want iedereen die doet wat God wil,  

die is mijn broer, mijn zus en mijn moeder.’ 

(uit Mc 3, 20-35) 

 
Deze woorden van Jezus lijken geheimzinnig,  

ze schokken ons een beetje.  

Zelfs zijn eigen familie, zijn naasten, zijn leerlingen,  

ja zelfs Maria en Jozef begrepen niet altijd alles,  
zeker niet als Hij sprak over de Vader. 

Ook vandaag zijn enkel zij  

die de wil doen van de Vader, in staat  

om Jezus correct te identificeren. 

Ziehier de echte burgerlijke stand van Jezus,  
zijn nieuwe identiteit. Hij behoort toe aan de Vader  

dat wil zeggen: aan zijn liefde en zijn vreugde. 

Hij voelt zich één met zijn leerlingen, dat wil zeggen: 

met hen die, net als Hij,  
de vreugde zijn van zijn Vader. 

Zo ook kunnen wij deel uitmaken  

van deze nieuwe familie! 

 
Eigen intentie of voorbede 

 

Danken wij de Heer omdat wij kinderen mogen zijn 

van de Vader, broers en zussen van Jezus.  

Als wij ons enkel door Gods Geest laten leiden,  
dan is er geen duisternis meer. 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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13 juni 11e zondag jaar B 
 

Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. 

Dat is het kleinste zaadje dat er is.  

Maar als je het zaait in de grond,  
dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom.  

Die boom wordt het grootst van alle planten. 

(uit Mc 4, 26-34) 

 
Een mosterzaad 

Het kleinste aller zaden, 

zo zegt ons toch de Heer 

Kan groeien tot een grote boom 
die schaduw geeft en woonst; 

zij is soms ook ons klein geloof, 

het is haast niet te zien 

maar met geduld en heel veel moed 

kan ooit het wonder komen: 
de zon schijnt door de bomen! 

Een kind begrijpt dit alles wel, 

maar ik en wij, die zo verstandig 

zo heel berekend leven hier, 
wij zien dit niet, we lopen voort, 

verstaan vaak niet dit simpel woord: 

het kleinste zaad groeit ongehoord! 

(Adeleyd) 
 

Eigen intentie of voorbede 

 

Bidden we voor onze gelovige gemeenschap, 

dat wij vruchten van geduld en vreugde  
mogen dragen. 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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20 juni 12e zondag jaar B 
 

De leerlingen schrokken  

en waren diep onder de indruk. 

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Zelfs de wind en het water  
doen wat Hij zegt. Wie is deze man?’ 

(uit Mc 4, 35-41) 

 

Inderdaad, wie is deze man? 
Het verhaal van de storm op het meer  

heeft een dubbele betekenis.  

Het verhaal duidt ook op de geschiedenis van de Kerk, 

die als een notendop heen en weer geslingerd wordt, 
maar toch in Gods handen is.  

Het is ook ons eigen levensverhaal.  

We zijn misschien niet meer bang voor echte stormen, 

maar we zijn nog even bang  

voor de stormen van het leven. 
We dreigen allemaal van tijd tot tijd weg te zinken  

in een angst van ons bestaan.  

Die angst kan vele gezichten hebben:  

angst voor ziekte, tegenslag, angst voor de toekomst, 
ja zelfs angst voor de dood. 

De slotsom van Jezus is dat we altijd moeten geloven. 

 

Eigen intentie of voorbede 
 

Heer, geef ons een geloof  

dat voor niets nog angstig is. 

Een geloof dat alle moeilijkheden overwint,  

dat de stormen en de golven  
in het leven in de hand houdt! 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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27 juni 13e zondag jaar B 
 

Ze kwamen bij het huis van Jaïrus.  

Jezus zei: ‘Waarom staan jullie zo hard te huilen?  

Het meisje is niet gestorven, ze slaapt.’ 
Jezus pakte haar hand vast en zei: ‘Talita koem.’  

Dat betekent: ‘Meisje, sta op!’  

Meteen stond het meisje op en ze begon te lopen.  

Ze was twaalf jaar. 
(uit Mc 5, 21-43) 

 

Het verhaal van vandaag over het dochtertje  

van Jaïrus, zegt niet op de eerste plaats  
dat Jezus doden ten leven wekt. 

Dit verhaal spreekt de geloofszekerheid uit  

dat er eeuwigheid is, dankzij de verrijzenis van Jezus. 

Hij spreekt ook over een slapen, niet over dood zijn. 

Dat is wachten op een woord  
dat ons wakker kan roepen,  

op een hand die ons doet opstaan. 

Wie gelooft in de verrijzenis van de Heer  

kan ook geloven in de opstanding van de doden. 
Het is troostvol te weten dat Jezus  

aan geen menselijk lijden voorbij gaat  

zonder te helpen.  

Jezus gaat nu mee met een vader in doodsangst.  
Hij wordt zijn metgezel … ook de onze! 

 

Eigen intentie of voorbede 

 

Laten we bidden voor hen die ziek zijn en lijden, 
dat zij goede mensen mogen ontmoeten  

die hen opbeuren en helpen. 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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4 juli 14e zondag jaar B 
 

Jezus zei: ‘Een profeet wordt door iedereen  

met respect behandeld. Behalve door de mensen  

in zijn eigen stad en door zijn eigen familie.’ 
(uit Mc 6, 1-6) 

 

Niemand is profeet in eigen land!  

Dit was al een gekende waarheid in Jezus’ tijd. 
Ze namen aanstoot aan Jezus,  

aan zijn woorden en daden. 

Zo ergeren wij ons vaak aan de Kerk  

en de profeten vandaag. 
Dat God zich bedient van kleine,  

eenvoudige mensen is moeilijk te begrijpen  

en toch … als God in de loop der tijden  

de Kerk heeft willen vernieuwen,  

dan gebeurde dat meestal niet vanuit Rome  
of door een optreden van een paus. 

Het gebeurde door eenvoudige mensen:  

Sint- Franciscus, moeder Teresa en vele anderen. 

God kan met kleine mensen grote dingen doen. 
Er gebeuren nog wonderen,  

maar we moeten ze kunnen en willen zien,  

ook in ons midden! 

 
Eigen intentie of voorbede 

 

Bidden we voor een goede geest  

binnen onze pastorale eenheid.  

Dat wij bereid zijn lief en leed samen te delen  
en ons steeds weer in te zetten  

voor een goede samenwerking. 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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11 juli 15e zondag jaar B 
 

Op een dag riep Jezus de twaalf leerlingen bij zich. 

Hij stuurde ze twee aan twee op weg.  

Hij gaf ze de macht om kwade geesten weg te jagen. 
De leerlingen gingen op weg. 

(uit Mc 6, 7-13) 

 

Dit evangelie spreekt over de zending  
van de apostelen. Geroepen door Jezus  

en gedragen door zijn boodschap,  

krijgen de leerlingen de opdracht  

om te doen wat Jezus hen heeft voorgedaan:  
de mensen oproepen tot bekering  

en de komst van het Rijk Gods aankondigen.  

Maar deze opdracht geldt niet alleen  

voor de apostelen, maar voor ieder christen.  

Hij roept ook ons op om in deze wereld  
getuigen te zijn van zijn levenswijze.  

Wij moeten thuis, op ons werk, in de maatschappij  

ons geloof bespreekbaar durven maken  

en niet zwijgen uit lafheid.  
Je moet zelf je geloof durven uitspreken  

tegenover je kinderen … en dat is, anno 2021,  

zeker niet gemakkelijk! 

 
Eigen intentie of voorbede 

 

We bidden voor de Kerk:  

dat zij het onrecht bij naam durft te noemen  

en de maatschappij oproept tot solidariteit. 
 

Onzevader en Weesgegroet 

 

 



15 / 20 

18 juli 16e zondag jaar B 
 

Toen Jezus uit de boot stapte,  

zag Hij al die mensen staan. 

Hij kreeg medelijden met hen, want Hij dacht:  
het lijken wel schapen zonder herder.  

Daarom begon Hij hen uitleg te geven over God. 

(uit Mc 6, 30-34) 

 
Laten we even stilstaan bij deze kostbare zin:  

Hij had medelijden met hen. 

De mensen zijn als schapen zonder herder. 

Jezus wil ons dragen,  
zoals een moeder haar kind draagt. 

Als God zo meelijdt met de mens in nood,  

als wij Christus van nabij willen volgen,  

dan moeten ook wij tot in ons diepste geraakt worden 

bij het zien van zoveel lijden in deze wereld. 
Goddank kennen wij ook in deze tijd  

mensen van groot formaat.  

Zij geven aan Gods medelijden gestalte,  

ze zijn verzonken in die zee van Gods ontferming, 
zoals een Romero, moeder Teresa. 

Maar er zijn ook mensen van kleiner formaat nodig  

die het lijden in de wereld willen filteren  

tot op de bodem van hun hart. 
 

Eigen intentie of voorbede 

 

Heer, heb medelijden met uw Kerk;  

breng de verdeelde kudde weer bijeen  
en schenk ons toegewijde herders! 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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25 juli 17e zondag jaar B 
 

Jezus pakte het brood dat de jongen bij zich had,  

dankte God voor het voedsel.  

Daarna begon Hij het brood uit te delen.  
Met de vis deed Hij hetzelfde.  

De mensen konden zo veel eten als ze wilden. 

(uit Joh 6, 1-15) 

 
Dit evangelie vertelt ons het verhaal  

van de wonderbare broodvermenigvuldiging.  

Zo is het bij ons bekend,  

maar dat staat niet in het evangelie.  
Het evangelie spreekt van ‘delen’  

en dat is juist het tegenovergestelde  

van vermenigvuldigen!  

Honger is geen noodlot waaraan niet te ontkomen valt. 

Honger is afwendbaar,  
want hij wordt door mensen veroorzaakt;  

van Godswege is er genoeg. 

Elke zondag vieren wij de gedachtenis van Jezus,  

die met ons het hemelse brood wil delen,  
Hij brak en deelde.  

Laten wij dat ook doen in Jezus’ Naam  

en dan pas zal het wonder zich vermenigvuldigen! 

 
Eigen intentie of voorbede  

 

Wij bidden tot U Heer voor ons allen 

dat wij delen wat wij hebben,  

dat we geven wat we kunnen. 
 

Onzevader en Weesgegroet 
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1 augustus 18e zondag jaar B 
 

Jezus zei: ‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. 

Als je bij mij komt,  

zul je nooit geen honger meer hebben. 
Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. 

(uit Joh 6, 24-35) 

 

Dit is nu al de vierde keer  
dat Johannes ons spreekt over het ‘Brood des levens’, 

het lijkt dus heel belangrijk . 

Misschien is het goed dat we eens nadenken  

over het vieren van de eucharistie,  
de eucharistische maaltijd. Wij kunnen dit zo vieren  

dat wij innerlijk verrijkt naar huis gaan,  

maar dit hangt vooral van onze ingesteldheid af. 

We zijn immers uitgenodigd door de Heer zelf,  

Hij is onze Gastheer  
en Hij heeft een boodschap voor mij.  

Hij biedt ons zijn oneindige liefde aan,  

Hij is daar voor allen. 

In Brood biedt Hij zichzelf aan,  
‘gegeven voor u en voor allen.’ 

Die geopende hand bij de communie,  

is een teken dat wij ons ter beschikking stellen  

om zijn werk te voltooien! 
 

Eigen intentie of voorbede 

 

Heer, wij willen met hart en ziel bij U zijn:  

door te zingen van blijdschap  
en te luisteren naar Gods woord. 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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8 augustus 19e zondag jaar B 
 

‘Luister  heel goed naar mijn woorden:  

Mijn Vader geeft jullie het ware hemelse brood.  

Het brood dat God geeft, komt uit de hemel  
en geeft eeuwig leven aan de mensen.  

Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. 

(uit Joh 6, 41-51) 

 
In dit evangelie verwijst Jezus vooral naar zijn Vader. 

Niemand kan tot mij komen,  

tenzij de Vader hem trekt. 

Maar Jezus brengt ons niet alleen tot de Vader  
maar ook tot onze medemensen. Het is duidelijk  

dat er van Jezus een ongekende kracht uitging,  

vooral zondaars, zieken en tollenaars  

voelen zich aangetrokken.  

Wat heeft die mensen geboeid?  
Het is de Geest, de gezindheid van Jezus die aantrekt. 

Die gezindheid leeft nog steeds verder,  

ook in onze tijd. Jezus nodigt ons in dit evangelie uit 

om te leven vanuit die Geest,  
opdat wij zo andere mensen zouden begeesteren. 

Trouwens wij ervaren ook hetzelfde  

bij mensen die echt geloven. 

 
Eigen intentie of voorbede 

 

Heer, mochten wij zo,  

gedragen door Gods goede Geest in deze wereld, 

getuigen zijn van zijn komend Rijk  
en anderen aanzetten om samen gist te zijn  

in de maatschappij. 

 

Onzevader en Weesgegroet 
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15 augustus Tenhemelopneming van Maria  
 

Toen zei Maria: ‘Ik geef alle eer aan God,  

ik juich voor hem, Hij is mijn redder.  

Want God die machtig is en heilig 
heeft iets geweldigs met mij gedaan.  

Aan mensen die naar hem luisteren,  

geeft Hij zijn liefde, nu en altijd.’ 

(uit Lc 1, 39-56) 
 

Hymne 

 

Hoog boven alles blinkt gij uit, 
o Maagd, o koningin, o bruid, 

en alle schoonheid vloeit ineen 

en alle glans in u alleen. 

U schiep als schoonste eens het Woord, 

aan wie gij eeuwig toebehoort, 
de Zoon die gij het leven geeft, 

de God die u geschapen heeft. 

Als Christus die aan 't kruishout leed, 

die koning was in purperen kleed, 
zo gij die met Hem mede lijdt 

en moeder van het leven zijt. 

Gekroond met zoveel glans en eer, 

o, zie op ons die bidden neer, 
en neem met vreugde het loflied aan 

wanneer wij zingend tot u gaan. 

U, Jezus, zij de heerlijkheid 

die uit de Maagd geboren zijt, 

met Vader en met Geest tezaam 
zij eeuwig lof uw grote Naam.  

 

Onzevader en Weesgegroet 
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De veldkapel – een Marialied 
 
Het wemelt in de Mei van blonde kleinen,  

nabij de veldkapel; 

De takken van de grote linde deinen 

rondom de veldkapel; 
Maria hoort de zoete litanieën 

Der boerenkind’ren en der honingbieën. 

 

Ave Maria, Ave Maria! 
 

Een paradijs van bloemen ziet men spruiten,  

nabij de veldkapel; 

Terwijl de vogels in de takken fluiten,  

rondom de veldkapel. 
Maria hoort in ’t heilig avondzwijgen 

Een jubelpsalm van nachtegalen stijgen. 

 

Ave Maria, Ave Maria! 
 

Het koele dorpke ademt niets dan vrede,  

nabij de veldkapel; 

Zijn sluimer is ’n enk’le reine bede, 
rondom de veldkapel. 

Maria hoort, terwijl de sterren glanzen, 

de naklank van de laatste rozenkransen. 

 

Ave Maria, Ave Maria! 
 


