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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. 
 



4 / 20 

• 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 de geloofsgemeenschap. 
 
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. 
 



5 / 20 

Een kaarsje aansteken is een belangrijke hulp  
om tot de gepaste gebedssfeer te komen. 
Lees rustig het evangeliefragment en het gebed  
voor elke dag in dit gebedenboekje.  
Herlees het 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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27 november / 1e zondag van de advent A-cyclus 
 
‘Zoals het was in de dagen van Noach, 
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 
Want zoals men in de dagen voor de vloed 
at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, 
tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 
en niemand wist wat er gebeuren zou, 
totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, 
zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.’ 
(Matteüs 24:37-39) 
 
God van Licht, roep ons op 
om voor de dag te komen  
met onze beste bedoelingen,  
onze stuntelige manier om goed te willen zijn. 
Vervul ons met uw kracht 
en doe ons verlangen dat er meer en meer 
licht zou komen in deze soms duistere wereld. 
Dat ooit eens en voorgoed 
alle volkeren zouden wandelen in het licht. 
Doe ons verlangen en uitzien 
maar vooral nu al leven 
naar die dag van licht, liefde en vrede. Amen. 
 
 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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4 december / 2e zondag van de advent A-cyclus 
 
In die tijd trad Johannes de Doper op 
in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 
‘Kom tot inkeer, 
want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
(Matteüs 3:1-2) 
 
God, U die onvermoeibaar bent 
in het maken van een nieuw begin, 
die steeds opnieuw Uw hoop vestigt op mensen, 
wees met de moedelozen 
die niet meer durven dromen, 
die de hoop hebben verloren 
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt 
voor al Uw mensen, 
dat vrede en recht mogelijk zouden zijn. 
U hebt die visioenen over de wolf en het lam 
zelf in ons hart gelegd. 
Laat ons oog hebben voor alles wat gebeurt, 
hier en nu, alles wat Uw toekomst 
zeker dichterbij brengt. 
Laat het geloof dat de zachte krachten 
uiteindelijk zullen winnen in ons niet uitdoven. 
Ga met ons mee, vandaag nog 
en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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11 december / 3e zondag van de advent A-cyclus 
 
Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes 
wat jullie horen en zien: blinden zien 
en verlamden lopen, mensen die onrein zijn 
door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, 
doden worden opgewekt en aan armen 
wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 
Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’ 
(Matteüs 11:4-6) 
 
Goede God, leer ons ook vandaag 
de tekenen van uw tijd verstaan.  
Kom in ons aan het licht. 
Laat uw droom in ons wakker worden,  
uw visioen van vrede ons bewegen 
zodat wij ogen en oren worden,  
handen en voeten en stem. 
Stem voor de allerkleinsten,  
de verschoppelingen, de uitgerangeerden. 
Maak ons daartoe bereid  
want pas dan zijn we klaar om U echt te ontvangen. 
Pas dan is er plaats voor het Kind. Amen. 
 
 
 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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18 december / 4e zondag van de advent A-cyclus 
 
Er verscheen Jozef in een droom 
een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, 
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, 
want het kind dat ze draagt 
is verwekt door de heilige Geest.  
Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, 
want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
(Matteüs 1:20b-21) 
 
God van liefde en licht, 
het is donker als mensen hun werk verliezen   
en in armoede moeten leven.  
Maar, het kan licht worden 
als we waakzaam zijn en elkaar steunen.  
Lichter kan het worden 
als we samen armoede bestrijden.  
Mooi kan het worden als handen worden uitgestoken.  
Geef ons de kracht om met U 
deze ongehoorde dingen 
waar te maken voor iedereen. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 



10 / 20 

25 december / Hoogfeest Kerstmis 
 
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed nieuws brengen 
dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 
vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 
Hij is de messias, de Heer.’ (Lucas 2:10-11) 
 
God van licht, sterker dan elke duisternis, 
van liefde, die boven elke haat staat, 
van hoop, die niet te breken is,  
schenk ons een geloof dat niet verdwijnen kan 
en dat wij als een licht mogen zijn 
in een duistere wereld, 
schitteren als de zon door warme liefde, 
dat wij met al onze mogelijkheden 
werken aan vrede op aarde. 
En dat wij in Jezus’ naam goede dingen doen, 
zijn blijde boodschap verkondigen 
en leven zoals Hij voordeed. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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1 januari 2023 / Hoogfeest H. Maria, Moeder van God 
 
Allen die het hoorden stonden verbaasd 
over wat de herders tegen hen zeiden, 
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en bleef erover nadenken. (Lucas 2:18-19) 
 
Om zegen voor het nieuwe jaar: 
 
God van alle leven, 
wij blikken hoopvol vooruit. 
Het nieuwe jaar 2023 ligt voor ons, 
oningevuld en boordevol mogelijkheden. 
Blijf bij ons God, met uw zegen, 
elke dag van dit nieuwe jaar. 
 
Laten we leven in het licht 
en op weg gaan zonder angsten, 
maar vervuld van liefde. 
Moge de Levende ons zegenen en behoeden. 
Moge zijn aangezicht ons verlichten 
en Hij ons genadig zijn. 
Dat Hij met ons is en wij in vrede leven. 
Om een zegen te zijn voor elkaar zegent God ons 
in de naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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8 januari / Hoogfeest Openbaring van de Heer 
 
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, 
tijdens de regering van koning Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden 
die onlangs geboren is? 
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan 
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 
(Matteüs 2:1-2) 
 
Wij zijn de drie verdwaalde wijzen, van heel, heel ver. 
Wij komen uit het oosten reizen met onze ster. 
Maar waar die ster zal blijven staan, is onze koning; 
daar zullen wij naar binnen gaan, 
en dat wordt onze woning. 
Wij zijn als drie verdwaalde zielen in weer en wind. 
Maar als wij eenmaal mogen knielen 
voor ’t koningskind, 
dan ruilen wij de schone schijn voor zekerheden, 
dan zullen wij gelukkig zijn, dan kennen wij de vrede. 
Klein Kind dat op ons ligt te wachten, hier komen wij; 
o word het licht van onze nachten en maak ons vrij; 
wees boven sterren, droom en waan 
van groter waarde: 
de ware zin van ons bestaan, U, onze God op aarde. 
 

Michel van der Plas 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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15 januari / 2e zondag door het jaar A-cyclus 
 
En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest 
als een duif uit de hemel zien neerdalen, 
en Hij bleef op Hem rusten.  
Nog wist ik niet wie Hij was, 
maar Hij die mij gezonden heeft 
om met water te dopen, zei tegen mij: 
“Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt 
en blijft rusten, dan is dat degene 
die doopt met de heilige Geest.” 
En dat heb ik gezien, 
en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’ 
(Johannes 1:32-34) 
 
Dappere Jezus, Lam Gods, 
drager van alle kwaad de wereld uit. 
Lieve Jezus, brenger van vrede, 
die ons op weg zet 
naar een vernieuwde wereld 
waarin rechtvaardigheid 
zal stromen als een brede rivier 
uit de bron van Gods liefde, 
geef dat ook wij daarvan leven. Amen. 
 
 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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22 januari / 3e zondag door het jaar A-cyclus 
 
‘Het volk dat in duisternis leefde, 
zag een schitterend licht, 
en zij die woonden in de schaduw van de dood 
werden door het licht beschenen.’ (Matteüs 4:16) 
 
Om eenheid onder christenen: 
 
God, maak uw geloofsgemeenschap 
in al haar vormen 
tot veelkleurige stralen 
van uw ene ongebroken licht. 
Wees de ene lichtbron waarop wij ons allen richten 
onder koepels en torens, en in onze binnenkamers. 
Licht ons aan met de stralen van uw liefde, 
zodat wij zichtbaar worden 
als een toegankelijk huis van levende stenen, 
met elkaar vertrouwd om Uwentwil, 
een onderdak voor wie een huis zoeken, 
een open huis voor wie eenheid zoeken. 
Laat het vuur er branden voor wie verkild zijn, 
en de Geest aanwezig zijn, hartverwarmend. 
Maak ons samen uw heiligdom, 
het levend lichaam van Christus, 
breng ons samen in uw liefde. Amen. 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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29 januari / 4e zondag door het jaar A-cyclus 
 
Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. 
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 
Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’ 
(Matteüs 5:1-3) 
 
Voor wie arm voor God staan 
en zich niet sterk wanen zonder Hem. 
Voor wie zachte moed opbrengen  
en in geweldloos verzet durven optreden. 
Voor wie zonder bitterheid spijt en pijn ervaren  
om de menselijke fouten. 
Voor wie sterk opkomen voor de gerechtigheid, 
niet voor zichzelf maar voor anderen. 
Voor wie vergiffenis schenken 
en de medemens beminnen spijts zijn fouten. 
Voor wie hun bedoelingen zuiver houden 
en in hun streven zichzelf niet zoeken. 
Voor wie trachten vrede te stichten 
waar verdeeldheid of onenigheid woekert. 
Voor wie om Christus vervolgd, 
uitgelachen en belasterd worden 
omdat ze voor Hem getuigen. 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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2 februari / Feest Opdracht van de Heer 
 
Gedreven door de Geest kwam Simeon 
naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind 
daar binnenbrachten om met Hem te doen 
wat volgens de wet gebruikelijk is,  
nam hij het in zijn armen en loofde hij God. 
(Lucas 2:27-28a) 
 
Wens op het einde van de viering van het doopsel: 
We wensen dat jij, ‘N’, 
een regenboog ziet als het regent 
en de wind flink mee hebt na wind tegen. 
Dat je de zon voelt als het koud is. 
De nacht voor jou niet zwart maar goud is. 
Dat je muziek hoort als het onweert. 
Je, als je niet verder kunt, weer omkeert. 
Dat je vertrouwt op je eigen kracht. 
Het leven voornamelijk naar je lacht. 
En dat waar de wolken donker zijn 
je een weg vindt door de pijn. 
Dat je niet eenzaam bent, ook al ben je soms alleen, 
dat je echte vrienden hebt om je heen. 
Dat, ook al gaat het even niet... 
je toch de lichtpuntjes nog ziet. 
En dat je vooral nooit vergeet 
dat God en wij van je houden, 
‘N’, daar mag je altijd op vertrouwen. 
Meer dan het beste wensen we jou! 
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5 februari / 5e zondag door het jaar A-cyclus 
 
‘Jullie zijn het licht voor de wereld. 
Een stad die op een berg ligt, 
kan niet verborgen blijven. 
Je steekt ook geen lamp aan 
om hem vervolgens onder een korenmaat 
weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, 
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 
zodat zij jullie goede daden kunnen zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ 
(Matteüs 5:14-16) 
 
Wij bidden U, God, zegen de aarde die wij bewonen, 
zegen dag en nacht, waarin wij leven en ademen, 
zegen licht en duisternis die ons omgeven, 
zegen zon, maan en sterren, 
hun schittering en overvloed, 
zegen het land en de zee, hun rijkdom en wildernis. 
Wij bidden U, God, zegen ons, mensen, 
Uw beeld en gelijkenis, 
zegen onze handen, hun kracht en tederheid, 
zegen onze ogen, hun diepte en openheid, 
zegen ons hart, vol vreugde en verdriet, 
zegen onze liefde, ons verlangen, onze toekomst. 
Zegen ons met het licht van Uw ogen. Amen. 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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12 februari / 6e zondag door het jaar A-cyclus 
 
‘Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid 
niet groter is dan die van de schriftgeleerden 
en de farizeeën, zullen jullie zeker 
het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.’ 
(Matteüs 5:20) 
 
God van barmhartigheid, 
soms lukt ons het bidden niet 
omdat ons hart zwaar is 
door onvrede, onenigheid en zelfs haat. 
 
God van barmhartigheid, 
wij rekenen op uw grenzeloze liefde 
en dat wij daarvan zouden leren, 
dat wij ons laten omvormen door Uw goedheid. 
 
God van barmhartigheid, 
maak ons hart sterk en ruim, 
maak het lichtdoorlatend, 
dat wij zouden leven als kinderen van Uw licht. 
 
God van barmhartigheid, 
vul ons hart met Uw liefde. Amen. 
 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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19 februari / 7e zondag door het jaar A-cyclus 
 
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 
“Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 
Dit zeg Ik daarover: verzet je niet 
tegen wie kwaad doet, maar keer degene 
die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe.’ 
(Matteüs 5:38-39) 
 
God, wij bidden U, schenk ons de kracht en de moed 
om onze vijanden te beminnen,  
om geen kwaad met kwaad te vergelden, 
maar een teken te zijn van uw liefde.  
Laten wij bidden. 
 
God, wij bidden U, opdat op alle plaatsen in de wereld  
waar oorlog heerst, de macht van de vrede,  
de duurzaamheid van de liefde het halen zou, 
zodat mensen niet langer hoeven te leven in angst. 
Laten we bidden. 
 
God, wij bidden U in een moment van stilte 
opdat al wat aan onvrede leeft in ons eigen hart 
vrede en liefde mag vinden bij U. 
 
 
 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 
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22 februari / Aswoensdag 
 
‘Als je iets uit barmhartigheid geeft, 
laat dan je linkerhand niet weten 
wat je rechterhand doet. 
Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, 
die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
(Matteüs 6:3-4) 
 
God van liefde,  
U doet ons beseffen wie wij zijn als mens, 
uit stof en as opgestaan, uit klei geboetseerd 
en tegelijk bezield met Uw levensadem. 
Het moet voldoende zijn. 
We moeten ons geen grotere maat aanmeten. 
Zo mogen we met onszelf leven, 
mogen we een ander toegewijd zijn. 
U herinnert er ons aan dat wij, mensen,  
mogen staan in de ruimte van dit heelal. 
Die kwetsbare ruimte is ons gegeven 
met zoveel levenskansen 
dat we met eerbied de aarde onder onze voeten  
mogen betreden en bewerken. Amen. 
 

De as mag teken zijn 
van hoop en geloof, 

van ommekeer en nieuw begin. 
 
 

Eigen intentie + Onzevader + Weesgegroet 


