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Paastijd .................................................................................  41
Tijd doorheen het jaar ......................................................... 103

Jaar B
Kersttijd ...............................................................................  140
Paastijd ...............................................................................  181
Tijd doorheen het jaar ......................................................... 238

Jaar C
Kersttijd ...............................................................................  274
Paastijd ...............................................................................  314
Tijd doorheen het jaar ......................................................... 372

Feesten ..................................................................................  403
Buitengewone vorm

Kersttijd .................................................................................. 432
Paastijd ..................................................................................  451
Tijd doorheen het jaar ...........................................................  517
Feesten ..................................................................................  557

Bijbelcitaten





Liturgische kalender voor zondagen en
feesten

— 2019 — 2020 —
December
1 Zo ............  1 ....  432
2 M .............. 2
3 Di .............  3
4 W .............  4
5 Do ............  5
6 V ..............  6
7 Za .............  7
8 Zo ............  8 ....  433
9 M ..........  431
10 Di .........  10
11 W .......... 11
12 Do ........  12
13 V ........... 13
14 Za .........  14
15 Zo ......... 15 ....  434
16 M ..........  16
17 Di .........  22
18 W .......... 23 ....  435
19 Do ........  24
20 V ........... 25 ....  436
21 Za .........  26 ....  593
22 Zo ......... 21 ....  438
23 M ..........  28
24 Di .........  30 ....  439
25 W .......... 31 ....  440
26 Do ........  34 ....  443
27 V ........... 35 ....  444
28 Za .........  36 ....  445
29 Zo ......... 37 ....  446
Januari
1 W .......... 403 ....  448
5 Zo ........... 39 ....  449
6 M ......................  450
12 Zo ......... 40 ....  517
13 M ....................  557
19 Zo .......  107 ....  518
25 Za .......  404

26 Zo .......  108 ....  519
Februari
2 Zo ......... 109 ....  520
9 Zo ......... 110 ....  451
16 Zo .......  111 ....  452
22 Za .......  406
23 Zo .......  112 ....  453
26 W .......... 41 ....  454
27 Do ........  42 ....  455
28 V ........... 43 ....  456
29 Za .........  44 ....  457
Maart
1 Zo ........... 45 ....  458
2 M ............ 46 ....  459
3 Di ...........  47 ....  460
4 W ............ 48 ....  461
5 Do ..........  49 ....  462
6 V ............. 50 ....  463
7 Za ...........  51 ....  464
8 Zo ........... 52 ....  465
9 M ............ 53 ....  466
10 Di .........  54 ....  467
11 W .......... 55 ....  468
12 Do ........  56 ....  469
13 V ........... 57 ....  470
14 Za .........  58 ....  471
15 Zo ......... 59 ....  472
16 M ..........  60 ....  473
17 Di .........  61 ....  474
18 W .......... 62 ....  475
19 Do ......  407 ....  559
20 V ........... 64 ....  477
21 Za .........  65 ....  478
22 Zo ......... 66 ....  479
23 M ..........  67 ....  480
24 Di .........  68 ....  481
25 W ........  408 ....  560
26 Do ........  70 ....  483

27 V ........... 71 ....  484
28 Za .........  72 ....  485
29 Zo ......... 73 ....  486
30 M ....................  487
31 Di .........  74 ....  488
April
1 W ............ 75 ....  489
2 Do ..........  76 ....  490
3 V ............. 77 ....  491
4 Za ...........  78 ....  492
5 Zo ........... 79 ....  493
6 M ............ 80 ....  494
7 Di ...........  81 ....  495
8 W ............ 82 ....  496
9 Do ..........  84 ....  497
10 V ........... 85 ....  498
11 Za .........  86 ....  499
12 Zo ......... 87 ....  500
13 M ..........  88 ....  501
14 Di .........  89
15 W .......... 90
16 Do ........  91
17 V ........... 92
18 Za .........  93
19 Zo ......... 94 ....  502
25 Za .......  409 ....  561
26 Zo ......... 95 ....  503
Mei
1 V .......................  562
3 Zo ........... 96 ....  504
10 Zo ......... 97 ....  505
11 M ....................  563
14 Do ......  411
17 Zo ......... 98 ....  506
18 M ....................  507
20 W ....................  508
21 Do ........  99 ....  509
24 Zo .......  100 ....  510

30 Za .................... 511
31 Zo .......  101 ....  512
Juni
1 M ......................  513
3 W ......................  514
5 V .......................  515
6 Za .....................  516
7 Zo ......... 103 ....  527
11 Do ......  104 ....  528
14 Zo .......  116 ....  533
19 V .........  105 ....  529
21 Zo .......  117 ....  534
24 W ........  413 ....  565
28 Zo .......  118 ....  535
29 M ........  414 ....  567
Juli
1 W ......................  568
2 Do ..................... 569
3 V ........... 415
5 Zo ......... 119 ....  536
12 Zo .......  120 ....  537
19 Zo .......  121 ....  538
25 Za .......  416 ....  570
26 Zo .......  122 ....  571
Augustus
2 Zo ......... 123 ....  540
6 Do ........  417 ....  572
9 Zo ......... 124 ....  541
10 M ........  418 ....  573
14 V .....................  574
15 Za .......  419 ....  575
16 Zo .......  125 ....  576
22 Za .................... 577
23 Zo .......  126 ....  543
24 M ........  420 ....  578
30 Zo .......  127 ....  544
September
6 Zo ......... 128 ....  545



8 Di .........  421
13 Zo .......  129 ....  546
14 M ........  422 ....  579
20 Zo .......  130 ....  547
21 M ........  423 ....  580
23 W ....................  530

25 V .....................  531
26 Za .................... 532
27 Zo .......  131 ....  548
29 Di .......  424 ....  581
Oktober
4 Zo ......... 132 ....  549

7 W ......................  582
11 Zo .......  133 ....  550
18 Zo .......  134 ....  551
25 Zo .......  135 ....  555
28 W ........  426 ....  585
November
1 Zo ......... 427 ....  586

2 M ..........  428 ....  587
8 Zo ......... 137 ....  554
9 M ..........  429 ....  590
15 Zo .......  138 ....  526
22 Zo .......  139 ....  556

— 2020 — 2021 —
November
29 Zo .......  140 ....  432
30 M ........  430 ....  591
December
1 Di .........  142
2 W .......... 143
3 Do ........  144
4 V ........... 145
5 Za .........  146
6 Zo ......... 147 ....  433
7 M ..........  148
8 Di .........  431 ....  592
9 W .......... 150
10 Do ......  151
11 V .........  152
12 Za .......  153
13 Zo .......  154 ....  434
14 M ........  155
15 Di .......  156
16 W ........  157 ....  435
17 Do ......  161
18 V .........  162 ....  436
19 Za .......  163 ....  437
20 Zo .......  160 ....  438
21 M ........  165 ....  593
22 Di .......  166
23 W ........  167
24 Do ......  170 ....  439
25 V .........  171 ....  440
26 Za .......  174 ....  443
27 Zo .......  177 ....  446
28 M ........  176 ....  445
29 Di .................... 447

Januari
1 V ........... 403 ....  448
3 Zo ......... 179 ....  449
6 W ......................  450
10 Zo .......  180 ....  517
13 W ....................  557
17 Zo .......  241 ....  518
24 Zo .......  242 ....  519
25 M ........  404
31 Zo .......  243 ....  451
Februari
2 Di .........  405 ....  558
7 Zo ......... 244 ....  452
14 Zo .......  245 ....  453
17 W ........  181 ....  454
18 Do ......  182 ....  455
19 V .........  183 ....  456
20 Za .......  184 ....  457
21 Zo .......  185 ....  458
22 M ........  406
23 Di .......  187 ....  460
24 W ........  188
25 Do ......  189 ....  462
26 V .........  190 ....  463
27 Za .......  191 ....  464
28 Zo .......  192 ....  465
Maart
1 M ..........  193 ....  466
2 Di .........  194 ....  467
3 W .......... 195 ....  468
4 Do ........  196 ....  469
5 V ........... 197 ....  470
6 Za .........  198 ....  471
7 Zo ......... 199 ....  472

8 M ..........  200 ....  473
9 Di .........  201 ....  474
10 W ........  202 ....  475
11 Do ......  203 ....  476
12 V .........  204 ....  477
13 Za .......  205 ....  478
14 Zo .......  206 ....  479
15 M ........  207 ....  480
16 Di .......  208 ....  481
17 W ........  209 ....  482
18 Do ......  210 ....  483
19 V .........  407 ....  559
20 Za .......  212 ....  485
21 Zo .......  213 ....  486
22 M ....................  487
23 Di .......  214 ....  488
24 W ........  215 ....  489
25 Do ......  408 ....  560
26 V .........  217 ....  491
27 Za .......  218 ....  492
28 Zo .......  219 ....  493
29 M ........  220 ....  494
30 Di .......  221 ....  495
31 W ........  222 ....  496
April
1 Do ........  224 ....  497
2 V ........... 225 ....  498
3 Za .........  226 ....  499
4 Zo ......... 227 ....  500
5 M ..........  228 ....  501
11 Zo .......  229 ....  502
18 Zo .......  230 ....  503
25 Zo .......  231 ....  504

Mei
1 Za .....................  562
2 Zo ......... 232 ....  505
3 M ..........  410
9 Zo ......... 233 ....  506
10 M ....................  507
11 Di .................... 563
12 W ....................  508
13 Do ......  234 ....  509
14 V .........  411
16 Zo .......  235 ....  510
22 Za .................... 511
23 Zo .......  236 ....  512
24 M ....................  513
26 W ....................  514
28 V .....................  515
29 Za .................... 516
30 Zo .......  238 ....  527
31 M ........  412 ....  564
Juni
3 Do ........  239 ....  528
6 Zo ......... 249 ....  533
11 V .........  240 ....  529
13 Zo .......  250 ....  534
20 Zo .......  251 ....  535
24 Do ......  413 ....  565
27 Zo .......  252 ....  536
28 M ....................  566
29 Di .......  414 ....  567
Juli
1 Do ..................... 568
2 V .......................  569
3 Za .........  415
4 Zo ......... 253 ....  537



11 Zo .......  254 ....  538
18 Zo .......  255 ....  539
25 Zo .......  256 ....  570
26 M ....................  571
Augustus
1 Zo ......... 257 ....  541
6 V ........... 417 ....  572
8 Zo ......... 258 ....  542
10 Di .......  418 ....  573
14 Za .................... 574
15 Zo .......  419 ....  575

16 M ....................  576
22 Zo .......  260 ....  544
24 Di .......  420 ....  578
29 Zo .......  261 ....  545
September
5 Zo ......... 262 ....  546
8 W .......... 421
12 Zo .......  263 ....  547
14 Di .......  422 ....  579
19 Zo .......  264 ....  548
21 Di .......  423 ....  580

22 W ....................  530
24 V .....................  531
25 Za .................... 532
26 Zo .......  265 ....  549
29 W ........  424 ....  581
Oktober
3 Zo ......... 266 ....  550
7 Do ..................... 582
10 Zo .......  267 ....  551
11 M ....................  583
17 Zo .......  268 ....  552

18 M ........  425 ....  584
24 Zo .......  269 ....  553
28 Do ......  426 ....  585
31 Zo .......  270 ....  555
November
1 M ..........  427 ....  586
2 Di .........  428 ....  587
7 Zo ......... 271 ....  525
9 Di .........  429 ....  590
14 Zo .......  272 ....  526
21 Zo .......  273 ....  556

— 2021 — 2022 —
November
28 Zo .......  274 ....  432
29 M ........  275
30 Di .......  430 ....  591
December
1 W .......... 277
2 Do ........  278
3 V ........... 279
4 Za .........  280
5 Zo ......... 281 ....  433
6 M ..........  282
7 Di .........  283
8 W .......... 431 ....  592
9 Do ........  285
10 V .........  286
11 Za .......  287
12 Zo .......  288 ....  434
13 M ........  289
14 Di .......  290
15 W ........  291 ....  435
16 Do ......  292
17 V .........  295 ....  436
18 Za .......  296 ....  437
19 Zo .......  294 ....  438
20 M ........  298
21 Di .......  299 ....  593
22 W ........  300
23 Do ......  301
24 V .........  303 ....  439
25 Za .......  304 ....  440

26 Zo .......  310 ....  446
27 M ........  308 ....  444
28 Di .......  309 ....  445
29 W ....................  447
Januari
1 Za .........  403 ....  448
2 Zo ......... 311 ....  449
6 Do ..................... 450
9 Zo ......... 312 ....  517
10 M ........  313
13 Do ................... 557
16 Zo .......  375 ....  518
23 Zo .......  376 ....  519
25 Di .......  404
30 Zo .......  377 ....  520
Februari
2 W .......... 405 ....  558
6 Zo ......... 378 ....  521
13 Zo .......  379 ....  451
20 Zo .......  380 ....  452
22 Di .......  406
27 Zo .......  381 ....  453
Maart
2 W .......... 314 ....  454
3 Do ........  315 ....  455
4 V ........... 316 ....  456
5 Za .........  317 ....  457
6 Zo ......... 318 ....  458
7 M ..........  319 ....  459
8 Di .........  320 ....  460

9 W .......... 321 ....  461
10 Do ......  322 ....  462
11 V .........  323 ....  463
12 Za .......  324 ....  464
13 Zo .......  325 ....  465
14 M ........  326 ....  466
15 Di .......  327 ....  467
16 W ........  328 ....  468
17 Do ......  329 ....  469
18 V .........  330 ....  470
19 Za .......  407 ....  559
20 Zo .......  332 ....  472
21 M ........  333 ....  473
22 Di .......  334 ....  474
23 W ........  335 ....  475
24 Do ......  336 ....  476
25 V .........  408 ....  560
26 Za .......  338 ....  478
27 Zo .......  339 ....  479
28 M ........  340 ....  480
29 Di .......  341 ....  481
30 W ........  342 ....  482
31 Do ......  343 ....  483
April
1 V ........... 344 ....  484
2 Za .........  345 ....  485
3 Zo ......... 346 ....  486
4 M ..........  347 ....  487
5 Di .........  348 ....  488
6 W .......... 349 ....  489

7 Do ........  350 ....  490
8 V ........... 351 ....  491
9 Za .........  352 ....  492
10 Zo .......  353 ....  493
11 M ........  354 ....  494
12 Di .......  355 ....  495
13 W ........  356 ....  496
14 Do ......  358 ....  497
15 V .........  359 ....  498
16 Za .......  360 ....  499
17 Zo .......  361 ....  500
18 M ........  362 ....  501
24 Zo .......  363 ....  502
25 M ........  409 ....  561
Mei
1 Zo ......... 364 ....  503
3 Di .........  410
8 Zo ......... 365 ....  504
11 W ....................  563
14 Za .......  411
15 Zo .......  366 ....  505
22 Zo .......  367 ....  506
23 M ....................  507
25 W ....................  508
26 Do ......  368 ....  509
29 Zo .......  369 ....  510
31 Di .......  412 ....  564
Juni
4 Za .....................  511
5 Zo ......... 370 ....  512



6 M ......................  513
8 W ......................  514
10 V .....................  515
11 Za .................... 516
12 Zo .......  372 ....  527
16 Do ......  373 ....  528
19 Zo ...................  533
24 V .........  413 ....  529
26 Zo .......  385 ....  534
28 Di .................... 566
29 W ........  414 ....  567
Juli
1 V .......................  568
2 Za .....................  569
3 Zo ......... 386 ....  535

10 Zo .......  387 ....  536
17 Zo .......  388 ....  537
24 Zo .......  389 ....  538
25 M ........  416 ....  570
26 Di .................... 571
31 Zo .......  390 ....  539
Augustus
6 Za .........  417 ....  572
7 Zo ......... 391 ....  540
10 W ........  418 ....  573
14 Zo ...................  541
15 M ........  419 ....  575
16 Di .................... 576
21 Zo .......  392 ....  542
22 M ....................  577

24 W ........  420 ....  578
28 Zo .......  393 ....  543
September
4 Zo ......... 394 ....  544
8 Do ........  421
11 Zo .......  395 ....  545
14 W ........  422 ....  579
18 Zo .......  396 ....  546
21 W ........  423 ....  580
23 V .....................  531
24 Za .................... 532
25 Zo ...................  547
29 Do ......  424 ....  581
Oktober
2 Zo .....................  548

7 V .......................  582
9 Zo ......... 397 ....  549
11 Di .................... 583
16 Zo .......  398 ....  550
18 Di .......  425 ....  584
23 Zo .......  399 ....  551
28 V .........  426 ....  585
30 Zo .......  400 ....  555
November
1 Di .........  427 ....  586
2 W .......... 428 ....  587
6 Zo ......... 401 ....  553
9 W .......... 429 ....  590
13 Zo ...................  554
20 Zo .......  402 ....  556

— 2022 — 2023 —
November
27 Zo ........... 1 ....  432
28 M ............ 2
29 Di ...........  3
30 W ........  430 ....  591
December
1 Do ............  5
2 V ..............  6
3 Za .............  7
4 Zo ............  8 ....  433
5 M .............. 9
6 Di ...........  10
7 W ............ 11
8 Do ........  431 ....  592
9 V ............. 13
10 Za .........  14
11 Zo ......... 15 ....  434
12 M ..........  16
13 Di .........  17
14 W .......... 18 ....  435
15 Do ........  19
16 V ........... 20 ....  436
17 Za .........  22 ....  437
18 Zo ......... 21 ....  438
19 M ..........  24
20 Di .........  25

21 W .......... 26 ....  593
22 Do ........  27
23 V ........... 28
24 Za .........  30 ....  439
25 Zo ......... 31 ....  440
26 M ..........  34 ....  443
27 Di .........  35 ....  444
28 W .......... 36 ....  445
29 Do ................... 447
30 V ........... 37
Januari
1 Zo ......... 403 ....  448
2 M ......................  449
6 V .......................  450
8 Zo ........... 39 ....  517
9 M ............ 40
13 V .....................  557
15 Zo .......  107 ....  518
22 Zo .......  108 ....  519
25 W ........  404
29 Zo .......  109 ....  520
Februari
2 Do ........  405 ....  558
5 Zo ......... 110 ....  451
12 Zo .......  111 ....  452
19 Zo .......  112 ....  453

22 W .......... 41 ....  454
23 Do ........  42 ....  455
24 V ........... 43
25 Za .........  44 ....  457
26 Zo ......... 45 ....  458
27 M ..........  46 ....  459
28 Di .........  47 ....  460
Maart
1 W ............ 48 ....  461
2 Do ..........  49 ....  462
3 V ............. 50 ....  463
4 Za ...........  51 ....  464
5 Zo ........... 52 ....  465
6 M ............ 53 ....  466
7 Di ...........  54 ....  467
8 W ............ 55 ....  468
9 Do ..........  56 ....  469
10 V ........... 57 ....  470
11 Za .........  58 ....  471
12 Zo ......... 59 ....  472
13 M ..........  60 ....  473
14 Di .........  61 ....  474
15 W .......... 62 ....  475
16 Do ........  63 ....  476
17 V ........... 64 ....  477
18 Za .........  65 ....  478

19 Zo ......... 66 ....  479
20 M ..........  67 ....  480
21 Di .........  68 ....  481
22 W .......... 69 ....  482
23 Do ........  70 ....  483
24 V ........... 71 ....  484
25 Za .......  408 ....  560
26 Zo ......... 73 ....  486
27 M ....................  487
28 Di .........  74 ....  488
29 W .......... 75 ....  489
30 Do ........  76 ....  490
31 V ........... 77 ....  491
April
1 Za ...........  78 ....  492
2 Zo ........... 79 ....  493
3 M ............ 80 ....  494
4 Di ...........  81 ....  495
5 W ............ 82 ....  496
6 Do ..........  84 ....  497
7 V ............. 85 ....  498
8 Za ...........  86 ....  499
9 Zo ........... 87 ....  500
10 M ..........  88 ....  501
11 Di .........  89
12 W .......... 90



13 Do ........  91
14 V ........... 92
15 Za .........  93
16 Zo ......... 94 ....  502
23 Zo ......... 95 ....  503
25 Di .......  409 ....  561
30 Zo ......... 96 ....  504
Mei
1 M ......................  562
3 W .......... 410
7 Zo ........... 97 ....  505
11 Do ................... 563
14 Zo ......... 98 ....  506
15 M ....................  507
17 W ....................  508
18 Do ........  99 ....  509
21 Zo .......  100 ....  510
27 Za .................... 511
28 Zo .......  101 ....  512
29 M ....................  513
31 W ........  412 ....  514

Juni
2 V .......................  515
3 Za .....................  516
4 Zo ......... 103 ....  527
8 Do ........  104 ....  528
11 Zo .......  115 ....  533
16 V .........  105 ....  529
18 Zo .......  116 ....  534
24 Za .......  413 ....  565
25 Zo .......  117 ....  535
28 W ....................  566
29 Do ......  414 ....  567
Juli
1 Za .....................  568
2 Zo ......... 118 ....  536
3 M ..........  415
9 Zo ......... 119 ....  537
16 Zo .......  120 ....  538
23 Zo .......  121 ....  539
25 Di .......  416 ....  570
26 W ....................  571

30 Zo .......  122 ....  540
Augustus
6 Zo ......... 123 ....  572
10 Do ......  418 ....  573
13 Zo .......  124 ....  542
14 M ....................  574
15 Di .......  419 ....  575
16 W ....................  576
20 Zo .......  125 ....  543
22 Di .................... 577
24 Do ......  420 ....  578
27 Zo .......  126 ....  544
September
3 Zo ......... 127 ....  545
8 V ........... 421
10 Zo .......  128 ....  546
14 Do ......  422 ....  579
17 Zo .......  129 ....  547
20 W ....................  530
21 Do ......  423 ....  580
22 V .....................  531

23 Za .................... 532
24 Zo .......  130 ....  548
29 V .........  424 ....  581
Oktober
1 Zo ......... 131 ....  549
7 Za .....................  582
8 Zo ......... 132 ....  550
11 W ....................  583
15 Zo .......  133 ....  551
18 W ........  425 ....  584
22 Zo .......  134 ....  552
28 Za .......  426 ....  585
29 Zo .......  135 ....  555
November
1 W .......... 427 ....  586
2 Do ........  428 ....  587
5 Zo ......... 136 ....  554
9 Do ........  429 ....  590
12 Zo .......  137 ....  525
19 Zo .......  138 ....  526
26 Zo .......  139 ....  556
30 Do ......  430

— 2023 — 2024 —
December
3 Zo ......... 140 ....  432
4 M ..........  141
5 Di .........  142
6 W .......... 143
7 Do ........  144
8 V ........... 431 ....  592
9 Za .........  146
10 Zo .......  147 ....  433
11 M ........  148
12 Di .......  149
13 W ........  150
14 Do ......  151
15 V .........  152
16 Za .......  153
17 Zo .......  154 ....  434
18 M ........  162
19 Di .......  163
20 W ........  164 ....  435

21 Do ......  165 ....  593
22 V .........  166 ....  436
23 Za .......  167 ....  437
24 Zo .......  160 ....  439
25 M ........  171 ....  440
26 Di .......  174 ....  443
27 W ........  175 ....  444
28 Do ......  176 ....  445
29 V .....................  447
31 Zo .......  177 ....  446
Januari
1 M ..........  403 ....  448
2 Di ...................... 449
6 Za .....................  450
7 Zo ......... 179 ....  517
8 M ..........  180
13 Za .................... 557
14 Zo .......  241 ....  518
21 Zo .......  242 ....  519

25 Do ......  404
28 Zo .......  243 ....  451
Februari
2 V ........... 405 ....  558
4 Zo ......... 244 ....  452
11 Zo .......  245 ....  453
14 W ........  181 ....  454
15 Do ......  182 ....  455
16 V .........  183 ....  456
17 Za .......  184 ....  457
18 Zo .......  185 ....  458
19 M ........  186 ....  459
20 Di .......  187 ....  460
21 W ........  188 ....  461
22 Do ......  406
23 V .........  190 ....  463
24 Za .......  191 ....  464
25 Zo .......  192 ....  465
26 M ........  193 ....  466

27 Di .......  194 ....  467
28 W ........  195 ....  468
29 Do ......  196 ....  469
Maart
1 V ........... 197 ....  470
2 Za .........  198 ....  471
3 Zo ......... 199 ....  472
4 M ..........  200 ....  473
5 Di .........  201 ....  474
6 W .......... 202 ....  475
7 Do ........  203 ....  476
8 V ........... 204 ....  477
9 Za .........  205 ....  478
10 Zo .......  206 ....  479
11 M ........  207 ....  480
12 Di .......  208 ....  481
13 W ........  209 ....  482
14 Do ......  210 ....  483
15 V .........  211 ....  484



16 Za .......  212 ....  485
17 Zo .......  213 ....  486
18 M ....................  487
19 Di .......  407 ....  559
20 W ........  215 ....  489
21 Do ......  216 ....  490
22 V .........  217 ....  491
23 Za .......  218 ....  492
24 Zo .......  219 ....  493
25 M ........  220 ....  494
26 Di .......  221 ....  495
27 W ........  222 ....  496
28 Do ......  224 ....  497
29 V .........  225 ....  498
30 Za .......  226 ....  499
31 Zo .......  227 ....  500
April
1 M ..........  228 ....  501
7 Zo ......... 229 ....  502
8 M ..........  408
14 Zo .......  230 ....  503
21 Zo .......  231 ....  504
25 Do ......  409 ....  561
28 Zo .......  232 ....  505
Mei
1 W ......................  562

3 V ........... 410
5 Zo ......... 233 ....  506
6 M ......................  507
8 W ......................  508
9 Do ........  234 ....  509
11 Za .................... 563
12 Zo .......  235 ....  510
14 Di .......  411
18 Za .................... 511
19 Zo .......  236 ....  512
20 M ....................  513
22 W ....................  514
24 V .....................  515
25 Za .................... 516
26 Zo .......  238 ....  527
30 Do ......  239 ....  528
31 V .........  412 ....  564
Juni
2 Zo ......... 248 ....  533
7 V ........... 240 ....  529
9 Zo ......... 249 ....  534
16 Zo .......  250 ....  535
23 Zo .......  251 ....  536
24 M ........  413 ....  565
28 V .....................  566
29 Za .......  414 ....  567

30 Zo .......  252 ....  537
Juli
1 M ......................  568
2 Di ...................... 569
3 W .......... 415
7 Zo ......... 253 ....  538
14 Zo .......  254 ....  539
21 Zo .......  255 ....  540
25 Do ......  416 ....  570
26 V .....................  571
28 Zo .......  256 ....  541
Augustus
4 Zo ......... 257 ....  542
6 Di .........  417 ....  572
10 Za .......  418 ....  573
11 Zo .......  258 ....  543
14 W ....................  574
15 Do ......  419 ....  575
16 V .....................  576
18 Zo .......  259 ....  544
22 Do ................... 577
24 Za .......  420 ....  578
25 Zo .......  260 ....  545
September
1 Zo ......... 261 ....  546

8 Zo ......... 262
14 Za .......  422 ....  579
15 Zo .......  263 ....  548
18 W ....................  530
20 V .....................  531
21 Za .......  423 ....  580
22 Zo .......  264 ....  549
29 Zo .......  265 ....  581
Oktober
6 Zo ......... 266 ....  551
7 M ......................  582
11 V .....................  583
13 Zo .......  267 ....  552
18 V .........  425 ....  584
20 Zo .......  268 ....  553
27 Zo .......  269 ....  555
28 M ........  426 ....  585
November
1 V ........... 427 ....  586
2 Za .........  428 ....  587
3 Zo ......... 270 ....  524
9 Za .........  429 ....  590
10 Zo .......  271 ....  525
17 Zo .......  272 ....  526
24 Zo .......  273 ....  556
30 Za .......  430

— 2024 — 2025 —
December
1 Zo ......... 274 ....  432
2 M ..........  275
3 Di .........  276
4 W .......... 277
5 Do ........  278
6 V ........... 279
7 Za .........  280
8 Zo ......... 281 ....  433
9 M ..........  431
10 Di .......  283
11 W ........  284
12 Do ......  285
13 V .........  286
14 Za .......  287

15 Zo .......  288 ....  434
16 M ........  289
17 Di .......  295
18 W ........  296 ....  435
19 Do ......  297
20 V .........  298 ....  436
21 Za .......  299 ....  593
22 Zo .......  294 ....  438
23 M ........  301
24 Di .......  303 ....  439
25 W ........  304 ....  440
26 Do ......  307 ....  443
27 V .........  308 ....  444
28 Za .......  309 ....  445
29 Zo .......  310 ....  446

Januari
1 W .......... 403 ....  448
5 Zo ......... 312 ....  449
6 M ......................  450
12 Zo .......  313 ....  517
13 M ....................  557
19 Zo .......  375 ....  518
25 Za .......  404
26 Zo .......  376 ....  519
Februari
2 Zo ......... 377 ....  520
9 Zo ......... 378 ....  521
16 Zo .......  379 ....  451
22 Za .......  406
23 Zo .......  380 ....  452

Maart
2 Zo ......... 381 ....  453
5 W .......... 314 ....  454
6 Do ........  315 ....  455
7 V ........... 316 ....  456
8 Za .........  317 ....  457
9 Zo ......... 318 ....  458
10 M ........  319 ....  459
11 Di .......  320 ....  460
12 W ........  321 ....  461
13 Do ......  322 ....  462
14 V .........  323 ....  463
15 Za .......  324 ....  464
16 Zo .......  325 ....  465
17 M ........  326 ....  466



18 Di .......  327 ....  467
19 W ........  407 ....  559
20 Do ......  329 ....  469
21 V .........  330 ....  470
22 Za .......  331 ....  471
23 Zo .......  332 ....  472
24 M ........  333 ....  473
25 Di .......  408 ....  560
26 W ........  335 ....  475
27 Do ......  336 ....  476
28 V .........  337 ....  477
29 Za .......  338 ....  478
30 Zo .......  339 ....  479
31 M ........  340 ....  480
April
1 Di .........  341 ....  481
2 W .......... 342 ....  482
3 Do ........  343 ....  483
4 V ........... 344 ....  484
5 Za .........  345 ....  485
6 Zo ......... 346 ....  486
7 M ..........  347 ....  487
8 Di .........  348 ....  488
9 W .......... 349 ....  489
10 Do ......  350 ....  490
11 V .........  351 ....  491
12 Za .......  352 ....  492

13 Zo .......  353 ....  493
14 M ........  354 ....  494
15 Di .......  355 ....  495
16 W ........  356 ....  496
17 Do ......  358 ....  497
18 V .........  359 ....  498
19 Za .......  360 ....  499
20 Zo .......  361 ....  500
21 M ........  362 ....  501
27 Zo .......  363 ....  502
Mei
1 Do ..................... 562
3 Za .........  410
4 Zo ......... 364 ....  503
11 Zo .......  365 ....  504
14 W ........  411
18 Zo .......  366 ....  505
25 Zo .......  367 ....  506
26 M ....................  507
28 W ....................  508
29 Do ......  368 ....  509
31 Za .......  412 ....  564
Juni
1 Zo ......... 369 ....  510
7 Za .....................  511
8 Zo ......... 370 ....  512
9 M ......................  513
11 W ....................  514

13 V .....................  515
14 Za .................... 516
15 Zo .......  372 ....  527
19 Do ......  373 ....  528
22 Zo ...................  533
24 Di .......  413 ....  565
27 V .........  374 ....  529
28 Za .................... 566
29 Zo .......  414 ....  567
Juli
1 Di ...................... 568
2 W ......................  569
3 Do ........  415
6 Zo ......... 386 ....  535
13 Zo .......  387 ....  536
20 Zo .......  388 ....  537
25 V .........  416 ....  570
26 Za .................... 571
27 Zo .......  389 ....  538
Augustus
3 Zo ......... 390 ....  539
6 W .......... 417 ....  572
10 Zo .......  391 ....  540
14 Do ................... 574
15 V .........  419 ....  575
16 Za .................... 576
17 Zo ...................  541
22 V .....................  577

24 Zo .......  392 ....  578
31 Zo .......  393 ....  543
September
7 Zo ......... 394 ....  544
8 M ..........  421
14 Zo .......  395 ....  545
21 Zo .......  396 ....  580
24 W ....................  530
26 V .....................  531
27 Za .................... 532
28 Zo ...................  547
29 M ........  424 ....  581
Oktober
5 Zo .....................  548
7 Di ...................... 582
11 Za .................... 583
12 Zo .......  397 ....  549
18 Za .......  425 ....  584
19 Zo .......  398 ....  550
26 Zo .......  399 ....  555
28 Di .......  426 ....  585
November
1 Za .........  427 ....  586
2 Zo ......... 428 ....  552
3 M ......................  587
9 Zo ......... 401 ....  553
16 Zo ...................  554
23 Zo .......  402 ....  556

— 2025 — 2026 —
November
30 Zo ........... 1 ....  432
December
1 M .............. 2
2 Di .............  3
3 W .............  4
4 Do ............  5
5 V ..............  6
6 Za .............  7
7 Zo ............  8 ....  433
8 M ..........  431 ....  592
9 Di ...........  10
10 W .......... 11

11 Do ........  12
12 V ........... 13
13 Za .........  14
14 Zo ......... 15 ....  434
15 M ..........  16
16 Di .........  17
17 W .......... 22 ....  435
18 Do ........  23
19 V ........... 24 ....  436
20 Za .........  25 ....  437
21 Zo ......... 21 ....  438
22 M ..........  27
23 Di .........  28

24 W .......... 30 ....  439
25 Do ........  31 ....  440
26 V ........... 34 ....  443
27 Za .........  35 ....  444
28 Zo ......... 37 ....  446
29 M ....................  447
Januari
1 Do ........  403 ....  448
4 Zo ........... 39 ....  449
6 Di ...................... 450
11 Zo ......... 40 ....  517
13 Di .................... 557
18 Zo .......  107 ....  518

25 Zo .......  108 ....  519
Februari
1 Zo ......... 109 ....  451
2 M ..........  405 ....  558
8 Zo ......... 110 ....  452
15 Zo .......  111 ....  453
18 W .......... 41 ....  454
19 Do ........  42 ....  455
20 V ........... 43 ....  456
21 Za .........  44 ....  457
22 Zo ......... 45 ....  458
23 M ..........  46 ....  459
24 Di .........  47



25 W .......... 48 ....  461
26 Do ........  49 ....  462
27 V ........... 50 ....  463
28 Za .........  51 ....  464
Maart
1 Zo ........... 52 ....  465
2 M ............ 53 ....  466
3 Di ...........  54 ....  467
4 W ............ 55 ....  468
5 Do ..........  56 ....  469
6 V ............. 57 ....  470
7 Za ...........  58 ....  471
8 Zo ........... 59 ....  472
9 M ............ 60 ....  473
10 Di .........  61 ....  474
11 W .......... 62 ....  475
12 Do ........  63 ....  476
13 V ........... 64 ....  477
14 Za .........  65 ....  478
15 Zo ......... 66 ....  479
16 M ..........  67 ....  480
17 Di .........  68 ....  481
18 W .......... 69 ....  482
19 Do ......  407 ....  559
20 V ........... 71 ....  484
21 Za .........  72 ....  485
22 Zo ......... 73 ....  486
23 M ....................  487
24 Di .........  74 ....  488
25 W ........  408 ....  560

26 Do ........  76 ....  490
27 V ........... 77 ....  491
28 Za .........  78 ....  492
29 Zo ......... 79 ....  493
30 M ..........  80 ....  494
31 Di .........  81 ....  495
April
1 W ............ 82 ....  496
2 Do ..........  84 ....  497
3 V ............. 85 ....  498
4 Za ...........  86 ....  499
5 Zo ........... 87 ....  500
6 M ............ 88 ....  501
7 Di ...........  89
8 W ............ 90
9 Do ..........  91
10 V ........... 92
11 Za .........  93
12 Zo ......... 94 ....  502
19 Zo ......... 95 ....  503
25 Za .......  409 ....  561
26 Zo ......... 96 ....  504
Mei
1 V .......................  562
3 Zo ........... 97 ....  505
10 Zo ......... 98 ....  506
11 M ....................  563
13 W ....................  508
14 Do ........  99 ....  509
17 Zo .......  100 ....  510
23 Za .................... 511

24 Zo .......  101 ....  512
25 M ....................  513
27 W ....................  514
29 V .....................  515
30 Za .................... 516
31 Zo .......  103 ....  527
Juni
4 Do ........  104 ....  528
7 Zo ......... 115 ....  533
12 V .........  105 ....  529
14 Zo .......  116 ....  534
21 Zo .......  117 ....  535
24 W ........  413 ....  565
28 Zo .......  118 ....  536
29 M ........  414 ....  567
Juli
1 W ......................  568
2 Do ..................... 569
3 V ........... 415
5 Zo ......... 119 ....  537
12 Zo .......  120 ....  538
19 Zo .......  121 ....  539
25 Za .......  416 ....  570
26 Zo .......  122 ....  571
Augustus
2 Zo ......... 123 ....  541
6 Do ........  417 ....  572
9 Zo ......... 124 ....  542
10 M ........  418 ....  573
14 V .....................  574
15 Za .......  419 ....  575

16 Zo .......  125 ....  543
22 Za .................... 577
23 Zo .......  126 ....  544
24 M ........  420 ....  578
30 Zo .......  127 ....  545
September
6 Zo ......... 128 ....  546
8 Di .........  421
13 Zo .......  129 ....  547
14 M ........  422 ....  579
20 Zo .......  130 ....  548
21 M ........  423 ....  580
23 W ....................  530
25 V .....................  531
26 Za .................... 532
27 Zo .......  131 ....  549
29 Di .......  424 ....  581
Oktober
4 Zo ......... 132 ....  550
7 W ......................  582
11 Zo .......  133 ....  551
18 Zo .......  134 ....  552
25 Zo .......  135 ....  555
28 W ........  426 ....  585
November
1 Zo ......... 427 ....  586
2 M ..........  428 ....  587
8 Zo ......... 137 ....  525
9 M ..........  429 ....  590
15 Zo .......  138 ....  526
22 Zo .......  139 ....  556

— 2026 — 2027 —
November
29 Zo .......  140 ....  432
30 M ........  430 ....  591
December
1 Di .........  142
2 W .......... 143
3 Do ........  144
4 V ........... 145
5 Za .........  146
6 Zo ......... 147 ....  433

7 M ..........  148
8 Di .........  431 ....  592
9 W .......... 150
10 Do ......  151
11 V .........  152
12 Za .......  153
13 Zo .......  154 ....  434
14 M ........  155
15 Di .......  156
16 W ........  157 ....  435

17 Do ......  161
18 V .........  162 ....  436
19 Za .......  163 ....  437
20 Zo .......  160 ....  438
21 M ........  165 ....  593
22 Di .......  166
23 W ........  167
24 Do ......  170 ....  439
25 V .........  171 ....  440
26 Za .......  174 ....  443

27 Zo .......  177 ....  446
28 M ........  176 ....  445
29 Di .................... 447
Januari
1 V ........... 403 ....  448
3 Zo ......... 179 ....  449
6 W ......................  450
10 Zo .......  180 ....  517
13 W ....................  557
17 Zo .......  241 ....  518



24 Zo .......  242 ....  451
25 M ........  404
31 Zo .......  243 ....  452
Februari
2 Di .........  405 ....  558
7 Zo ......... 244 ....  453
10 W ........  181 ....  454
11 Do ......  182 ....  455
12 V .........  183 ....  456
13 Za .......  184 ....  457
14 Zo .......  185 ....  458
15 M ........  186 ....  459
16 Di .......  187 ....  460
17 W ........  188 ....  461
18 Do ......  189 ....  462
19 V .........  190 ....  463
20 Za .......  191 ....  464
21 Zo .......  192 ....  465
22 M ........  406
23 Di .......  194 ....  467
24 W ........  195
25 Do ......  196 ....  469
26 V .........  197 ....  470
27 Za .......  198 ....  471
28 Zo .......  199 ....  472
Maart
1 M ..........  200 ....  473
2 Di .........  201 ....  474
3 W .......... 202 ....  475
4 Do ........  203 ....  476
5 V ........... 204 ....  477
6 Za .........  205 ....  478
7 Zo ......... 206 ....  479
8 M ..........  207 ....  480
9 Di .........  208 ....  481

10 W ........  209 ....  482
11 Do ......  210 ....  483
12 V .........  211 ....  484
13 Za .......  212 ....  485
14 Zo .......  213 ....  486
15 M ....................  487
16 Di .......  214 ....  488
17 W ........  215 ....  489
18 Do ......  216 ....  490
19 V .........  407 ....  559
20 Za .......  218 ....  492
21 Zo .......  219 ....  493
22 M ........  220 ....  494
23 Di .......  221 ....  495
24 W ........  222 ....  496
25 Do ......  224 ....  497
26 V .........  225 ....  498
27 Za .......  226 ....  499
28 Zo .......  227 ....  500
29 M ........  228 ....  501
April
4 Zo ......... 229 ....  502
5 M ..........  408
11 Zo .......  230 ....  503
18 Zo .......  231 ....  504
25 Zo .......  232 ....  505
Mei
1 Za .....................  562
2 Zo ......... 233 ....  506
3 M ..........  410 ....  507
5 W ......................  508
6 Do ........  234 ....  509
9 Zo ......... 235 ....  510
11 Di .................... 563
14 V .........  411

15 Za .................... 511
16 Zo .......  236 ....  512
17 M ....................  513
19 W ....................  514
21 V .....................  515
22 Za .................... 516
23 Zo .......  238 ....  527
27 Do ......  239 ....  528
30 Zo .......  248 ....  533
31 M ........  412 ....  564
Juni
4 V ........... 240 ....  529
6 Zo ......... 249 ....  534
13 Zo .......  250 ....  535
20 Zo .......  251 ....  536
24 Do ......  413 ....  565
27 Zo .......  252 ....  537
28 M ....................  566
29 Di .......  414 ....  567
Juli
1 Do ..................... 568
2 V .......................  569
3 Za .........  415
4 Zo ......... 253 ....  538
11 Zo .......  254 ....  539
18 Zo .......  255 ....  540
25 Zo .......  256 ....  570
26 M ....................  571
Augustus
1 Zo ......... 257 ....  542
6 V ........... 417 ....  572
8 Zo ......... 258 ....  543
10 Di .......  418 ....  573
14 Za .................... 574

15 Zo .......  419 ....  575
16 M ....................  576
22 Zo .......  260 ....  545
24 Di .......  420 ....  578
29 Zo .......  261 ....  546
September
5 Zo ......... 262 ....  547
8 W .......... 421
12 Zo .......  263 ....  548
14 Di .......  422 ....  579
19 Zo .......  264 ....  549
21 Di .......  423 ....  580
22 W ....................  530
24 V .....................  531
25 Za .................... 532
26 Zo .......  265 ....  550
29 W ........  424 ....  581
Oktober
3 Zo ......... 266 ....  551
7 Do ..................... 582
10 Zo .......  267 ....  552
11 M ....................  583
17 Zo .......  268 ....  553
18 M ........  425 ....  584
24 Zo .......  269 ....  554
28 Do ......  426 ....  585
31 Zo .......  270 ....  555
November
1 M ..........  427 ....  586
2 Di .........  428 ....  587
7 Zo ......... 271 ....  525
9 Di .........  429 ....  590
14 Zo .......  272 ....  526
21 Zo .......  273 ....  556

— 2027 — 2028 —
November
28 Zo .......  274 ....  432
29 M ........  275
30 Di .......  430 ....  591
December
1 W .......... 277

2 Do ........  278
3 V ........... 279
4 Za .........  280
5 Zo ......... 281 ....  433
6 M ..........  282
7 Di .........  283

8 W .......... 431 ....  592
9 Do ........  285
10 V .........  286
11 Za .......  287
12 Zo .......  288 ....  434
13 M ........  289

14 Di .......  290
15 W ........  291 ....  435
16 Do ......  292
17 V .........  295 ....  436
18 Za .......  296 ....  437
19 Zo .......  294 ....  438



20 M ........  298
21 Di .......  299 ....  593
22 W ........  300
23 Do ......  301
24 V .........  303 ....  439
25 Za .......  304 ....  440
26 Zo .......  310 ....  446
27 M ........  308 ....  444
28 Di .......  309 ....  445
29 W ....................  447
Januari
1 Za .........  403 ....  448
2 Zo ......... 311 ....  449
6 Do ..................... 450
9 Zo ......... 312 ....  517
10 M ........  313
13 Do ................... 557
16 Zo .......  375 ....  518
23 Zo .......  376 ....  519
25 Di .......  404
30 Zo .......  377 ....  520
Februari
2 W .......... 405 ....  558
6 Zo ......... 378 ....  521
13 Zo .......  379 ....  451
20 Zo .......  380 ....  452
22 Di .......  406
27 Zo .......  381 ....  453
Maart
1 W .......... 314 ....  454
2 Do ........  315 ....  455
3 V ........... 316 ....  456
4 Za .........  317 ....  457
5 Zo ......... 318 ....  458
6 M ..........  319 ....  459
7 Di .........  320 ....  460
8 W .......... 321 ....  461
9 Do ........  322 ....  462
10 V .........  323 ....  463
11 Za .......  324 ....  464

12 Zo .......  325 ....  465
13 M ........  326 ....  466
14 Di .......  327 ....  467
15 W ........  328 ....  468
16 Do ......  329 ....  469
17 V .........  330 ....  470
18 Za .......  331 ....  471
19 Zo .......  332 ....  472
20 M ........  333 ....  473
21 Di .......  334 ....  474
22 W ........  335 ....  475
23 Do ......  336 ....  476
24 V .........  337 ....  477
25 Za .......  408 ....  560
26 Zo .......  339 ....  479
27 M ........  340 ....  480
28 Di .......  341 ....  481
29 W ........  342 ....  482
30 Do ......  343 ....  483
31 V .........  344 ....  484
April
1 Za .........  345 ....  485
2 Zo ......... 346 ....  486
3 M ..........  347 ....  487
4 Di .........  348 ....  488
5 W .......... 349 ....  489
6 Do ........  350 ....  490
7 V ........... 351 ....  491
8 Za .........  352 ....  492
9 Zo ......... 353 ....  493
10 M ........  354 ....  494
11 Di .......  355 ....  495
12 W ........  356 ....  496
13 Do ......  358 ....  497
14 V .........  359 ....  498
15 Za .......  360 ....  499
16 Zo .......  361 ....  500
17 M ........  362 ....  501
23 Zo .......  363 ....  502
25 Di .......  409 ....  561

30 Zo .......  364 ....  503
Mei
1 M ......................  562
3 W .......... 410
7 Zo ......... 365 ....  504
11 Do ................... 563
14 Zo .......  366 ....  505
21 Zo .......  367 ....  506
22 M ....................  507
24 W ....................  508
25 Do ......  368 ....  509
28 Zo .......  369 ....  510
31 W ........  412 ....  564
Juni
3 Za .....................  511
4 Zo ......... 370 ....  512
5 M ......................  513
7 W ......................  514
9 V .......................  515
10 Za .................... 516
11 Zo .......  372 ....  527
15 Do ......  373 ....  528
18 Zo .......  384 ....  533
23 V .........  374 ....  529
24 Za .......  413 ....  565
25 Zo ...................  534
28 W ....................  566
29 Do ......  414 ....  567
Juli
1 Za .....................  568
2 Zo ......... 385 ....  535
3 M ..........  415
9 Zo ......... 386 ....  536
16 Zo .......  387 ....  537
23 Zo .......  388 ....  538
25 Di .......  416 ....  570
26 W ....................  571
30 Zo .......  389 ....  539
Augustus
6 Zo ......... 390 ....  572

10 Do ......  418 ....  573
13 Zo .......  391 ....  541
14 M ....................  574
15 Di .......  419 ....  575
16 W ....................  576
20 Zo ...................  542
22 Di .................... 577
24 Do ......  420 ....  578
27 Zo .......  392 ....  543
September
3 Zo ......... 393 ....  544
8 V ........... 421
10 Zo .......  394 ....  545
14 Do ......  422 ....  579
17 Zo .......  395 ....  546
20 W ....................  530
21 Do ......  423 ....  580
22 V .....................  531
23 Za .................... 532
24 Zo .......  396 ....  547
29 V .........  424 ....  581
Oktober
1 Zo .....................  548
7 Za .....................  582
8 Zo .....................  549
11 W ....................  583
15 Zo .......  397 ....  550
18 W ........  425 ....  584
22 Zo .......  398 ....  551
28 Za .......  426 ....  585
29 Zo .......  399 ....  555
November
1 W .......... 427 ....  586
2 Do ........  428 ....  587
5 Zo ......... 400 ....  553
9 Do ........  429 ....  590
12 Zo .......  401 ....  554
19 Zo ...................  526
26 Zo .......  402 ....  556
30 Do ......  430

— 2028 — 2029 —



December
3 Zo ............  1 ....  432
4 M .............. 2
5 Di .............  3
6 W .............  4
7 Do ............  5
8 V ........... 431 ....  592
9 Za .............  7
10 Zo ........... 8 ....  433
11 M ............ 9
12 Di .........  10
13 W .......... 11
14 Do ........  12
15 V ........... 13
16 Za .........  14
17 Zo ......... 15 ....  434
18 M ..........  23
19 Di .........  24
20 W .......... 25 ....  435
21 Do ........  26 ....  593
22 V ........... 27 ....  436
23 Za .........  28 ....  437
24 Zo ......... 21 ....  439
25 M ..........  31 ....  440
26 Di .........  34 ....  443
27 W .......... 35 ....  444
28 Do ........  36 ....  445
29 V .....................  447
31 Zo ......... 37 ....  446
Januari
1 M ..........  403 ....  448
2 Di ...................... 449
6 Za .....................  450
7 Zo ........... 39 ....  517
8 M ............ 40
13 Za .................... 557
14 Zo .......  107 ....  518
21 Zo .......  108 ....  519
25 Do ......  404
28 Zo .......  109 ....  451
Februari
2 V ........... 405 ....  558
4 Zo ......... 110 ....  452

11 Zo .......  111 ....  453
14 W .......... 41 ....  454
15 Do ........  42 ....  455
16 V ........... 43 ....  456
17 Za .........  44 ....  457
18 Zo ......... 45 ....  458
19 M ..........  46 ....  459
20 Di .........  47 ....  460
21 W .......... 48 ....  461
22 Do ......  406
23 V ........... 50 ....  463
24 Za .........  51
25 Zo ......... 52 ....  465
26 M ..........  53 ....  466
27 Di .........  54 ....  467
28 W .......... 55 ....  468
Maart
1 Do ..........  56 ....  469
2 V ............. 57 ....  470
3 Za ...........  58 ....  471
4 Zo ........... 59 ....  472
5 M ............ 60 ....  473
6 Di ...........  61 ....  474
7 W ............ 62 ....  475
8 Do ..........  63 ....  476
9 V ............. 64 ....  477
10 Za .........  65 ....  478
11 Zo ......... 66 ....  479
12 M ..........  67 ....  480
13 Di .........  68 ....  481
14 W .......... 69 ....  482
15 Do ........  70 ....  483
16 V ........... 71 ....  484
17 Za .........  72 ....  485
18 Zo ......... 73 ....  486
19 M ........  407 ....  559
20 Di .........  74 ....  488
21 W .......... 75 ....  489
22 Do ........  76 ....  490
23 V ........... 77 ....  491
24 Za .......  408 ....  492
25 Zo ......... 79 ....  493
26 M ..........  80 ....  494
27 Di .........  81 ....  495

28 W .......... 82 ....  496
29 Do ........  84 ....  497
30 V ........... 85 ....  498
31 Za .........  86 ....  499
April
1 Zo ........... 87 ....  500
2 M ............ 88 ....  501
3 Di ...........  89
4 W ............ 90
5 Do ..........  91
6 V ............. 92
7 Za ...........  93
8 Zo ........... 94 ....  502
15 Zo ......... 95 ....  503
22 Zo ......... 96 ....  504
25 W ........  409 ....  561
29 Zo ......... 97 ....  505
Mei
1 Di ...................... 562
3 Do ........  410
6 Zo ........... 98 ....  506
7 M ......................  507
9 W ......................  508
10 Do ........  99 ....  509
11 V .....................  563
13 Zo .......  100 ....  510
14 M ........  411
19 Za .................... 511
20 Zo .......  101 ....  512
21 M ....................  513
23 W ....................  514
25 V .....................  515
26 Za .................... 516
27 Zo .......  103 ....  527
31 Do ......  104 ....  528
Juni
3 Zo ......... 114 ....  533
8 V ........... 105 ....  529
10 Zo .......  115 ....  534
17 Zo .......  116 ....  535
24 Zo .......  413 ....  565
28 Do ................... 566
29 V .........  414 ....  567

Juli
1 Zo ......... 118 ....  568
2 M ......................  569
3 Di .........  415
8 Zo ......... 119 ....  538
15 Zo .......  120 ....  539
22 Zo .......  121 ....  540
25 W ........  416 ....  570
26 Do ................... 571
29 Zo .......  122 ....  541
Augustus
5 Zo ......... 123 ....  542
6 M ..........  417 ....  572
10 V .........  418 ....  573
12 Zo .......  124 ....  543
14 Di .................... 574
15 W ........  419 ....  575
16 Do ................... 576
19 Zo .......  125 ....  544
22 W ....................  577
24 V .........  420 ....  578
26 Zo .......  126 ....  545
September
2 Zo ......... 127 ....  546
8 Za .........  421
9 Zo ......... 128 ....  547
14 V .........  422 ....  579
16 Zo .......  129 ....  548
19 W ....................  530
21 V .........  423 ....  580
22 Za .................... 532
23 Zo .......  130 ....  549
29 Za .......  424 ....  581
30 Zo .......  131 ....  550
Oktober
7 Zo ......... 132 ....  582
11 Do ................... 583
14 Zo .......  133 ....  552
18 Do ......  425 ....  584
21 Zo .......  134 ....  553
28 Zo .......  135 ....  555
November
1 Do ........  427 ....  586



2 V ........... 428 ....  587
4 Zo ......... 136 ....  524

9 V ........... 429 ....  590
11 Zo .......  137 ....  525

18 Zo .......  138 ....  526
25 Zo .......  139 ....  556

30 V .........  430

— 2029 — 2030 —
December
2 Zo ......... 140 ....  432
3 M ..........  141
4 Di .........  142
5 W .......... 143
6 Do ........  144
7 V ........... 145
8 Za .........  431 ....  592
9 Zo ......... 147 ....  433
10 M ........  148
11 Di .......  149
12 W ........  150
13 Do ......  151
14 V .........  152
15 Za .......  153
16 Zo .......  154 ....  434
17 M ........  161
18 Di .......  162
19 W ........  163 ....  435
20 Do ......  164
21 V .........  165 ....  593
22 Za .......  166 ....  437
23 Zo .......  160 ....  438
24 M ........  170 ....  439
25 Di .......  171 ....  440
26 W ........  174 ....  443
27 Do ......  175 ....  444
28 V .........  176 ....  445
29 Za .................... 447
30 Zo .......  177 ....  446
Januari
1 Di .........  403 ....  448
6 Zo ......... 179 ....  450
13 Zo .......  180 ....  517
20 Zo .......  241 ....  518
25 V .........  404
27 Zo .......  242 ....  519
Februari
2 Za .........  405 ....  558

3 Zo ......... 243 ....  520
10 Zo .......  244 ....  521
17 Zo .......  245 ....  451
22 V .........  406
24 Zo .......  246 ....  452
Maart
3 Zo ......... 247 ....  453
6 W .......... 181 ....  454
7 Do ........  182 ....  455
8 V ........... 183 ....  456
9 Za .........  184 ....  457
10 Zo .......  185 ....  458
11 M ........  186 ....  459
12 Di .......  187 ....  460
13 W ........  188 ....  461
14 Do ......  189 ....  462
15 V .........  190 ....  463
16 Za .......  191 ....  464
17 Zo .......  192 ....  465
18 M ........  193 ....  466
19 Di .......  407 ....  559
20 W ........  195 ....  468
21 Do ......  196 ....  469
22 V .........  197 ....  470
23 Za .......  198 ....  471
24 Zo .......  199 ....  472
25 M ........  408 ....  560
26 Di .......  201 ....  474
27 W ........  202 ....  475
28 Do ......  203 ....  476
29 V .........  204 ....  477
30 Za .......  205 ....  478
31 Zo .......  206 ....  479
April
1 M ..........  207 ....  480
2 Di .........  208 ....  481
3 W .......... 209 ....  482
4 Do ........  210 ....  483
5 V ........... 211 ....  484

6 Za .........  212 ....  485
7 Zo ......... 213 ....  486
8 M ......................  487
9 Di .........  214 ....  488
10 W ........  215 ....  489
11 Do ......  216 ....  490
12 V .........  217 ....  491
13 Za .......  218 ....  492
14 Zo .......  219 ....  493
15 M ........  220 ....  494
16 Di .......  221 ....  495
17 W ........  222 ....  496
18 Do ......  224 ....  497
19 V .........  225 ....  498
20 Za .......  226 ....  499
21 Zo .......  227 ....  500
22 M ........  228 ....  501
28 Zo .......  229 ....  502
Mei
1 W ......................  562
3 V ........... 410
5 Zo ......... 230 ....  503
11 Za .................... 563
12 Zo .......  231 ....  504
14 Di .......  411
19 Zo .......  232 ....  505
26 Zo .......  233 ....  506
27 M ....................  507
29 W ....................  508
30 Do ......  234 ....  509
31 V .........  412 ....  564
Juni
2 Zo ......... 235 ....  510
8 Za .....................  511
9 Zo ......... 236 ....  512
10 M ....................  513
12 W ....................  514
14 V .....................  515
15 Za .................... 516

16 Zo .......  238 ....  527
20 Do ......  239 ....  528
23 Zo .......  251 ....  533
24 M ........  413 ....  565
28 V .........  240 ....  529
29 Za .......  414 ....  567
30 Zo .......  252 ....  534
Juli
1 M ......................  568
2 Di ...................... 569
3 W .......... 415
7 Zo ......... 253 ....  535
14 Zo .......  254 ....  536
21 Zo .......  255 ....  537
25 Do ......  416 ....  570
26 V .....................  571
28 Zo .......  256 ....  538
Augustus
4 Zo ......... 257 ....  539
6 Di .........  417 ....  572
10 Za .......  418 ....  573
11 Zo .......  258 ....  540
14 W ....................  574
15 Do ......  419 ....  575
16 V .....................  576
18 Zo .......  259 ....  541
22 Do ................... 577
24 Za .......  420 ....  578
25 Zo .......  260 ....  542
September
1 Zo ......... 261 ....  543
8 Zo ......... 262 ....  544
14 Za .......  422 ....  579
15 Zo .......  263 ....  545
18 W ....................  530
20 V .....................  531
21 Za .......  423 ....  580
22 Zo .......  264 ....  546
29 Zo .......  265 ....  581



Oktober
6 Zo ......... 266 ....  548
7 M ......................  582
11 V .....................  583
13 Zo .......  267 ....  549
18 V .........  425 ....  584
20 Zo .......  268 ....  550
27 Zo .......  269 ....  555
28 M ........  426 ....  585
November
1 V ........... 427 ....  586
2 Za .........  428 ....  587
3 Zo ......... 270 ....  552
9 Za .........  429 ....  590
10 Zo .......  271 ....  553
17 Zo .......  272 ....  554
24 Zo .......  273 ....  556
30 Za .......  430





LEZINGEN VOOR
ZONDAGEN EN FEESTEN

GEWONE VORM VAN
DE ROMEINSE RITUS

JAAR A

KERSTTIJD
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Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar A — Kersttijd

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mt 24:37-39

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de
Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken,
huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, en ze van
niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan
bij de komst van de Mensenzoon.

Noah tried to tell them... 
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MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Mt 8:5-8

Toen Hij in Kafarnaüm was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te
hulp riep. Hij zei: ‘Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn.’ Hij zei
hem: ‘Ik zal het komen genezen.’ De centurio antwoordde daarop: ‘Heer, ik ben niet
waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter
worden.’

Healing of Centurion's Servant 
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DINSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Jes 11:6-7

Dan huist de wolf bij het lam, Vlijt de panter zich naast de geit; Samen grazen kalf en
leeuw, Een kind kan ze weiden. Koe en berin wonen samen, haar jongen liggen bijeen,
En de leeuw vreet hooi als het rund.

Sawai Chinnawong, Creation, 2011 - ©Sawai Chinnawong 



4

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar A — Kersttijd

WOENSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 25:8

En doet de dood voor eeuwig te niet. Jahweh der heirscharen wist de tranen van alle
gezichten, Neemt over de hele aarde de schande weg van zijn volk! Waarachtig, Jahweh
heeft het gezegd!

He will swallow up death in victory 
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DONDERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Mt 7:24-27

‘Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn
huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind
stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots
gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als
een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen
kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het
werd één grote ruïne.’.

Daily Grace, Build on the rock, 2012 - ©Daily Grace 
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VRIJDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 29:18-19

Dan zullen de doven horen wat in het boek staat geschreven, De blinde ogen zien, van
donker en duister verlost; De ongelukkigen zich telkens meer in Jahweh verheugen,
De armsten onder de mensen in Israëls Heilige juichen.

Be blessed 
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ZATERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Mt 10:1-4

Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te
drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de twaalf apostelen zijn
deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus
van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de
tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot,
die Hem overgeleverd heeft.

12 aposteles 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mt 3:4-8

Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn
middel. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem
en heel Judea en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit. Ze lieten zich door
hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden. Toen hij zag dat velen uit
de kringen van farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen:
‘Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn kunt ontlopen?
Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt.’

Alexandre Cabanel, Saint John the Baptist, 1849 (Musée Fabre, Montpellier)  
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MAANDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 35:3-5

Maakt dan de slappe handen krachtig. Stevigt de knikkende knieën. Zegt tot de harten
in angst. Houdt moed. hebt geen vrees! Ziet. hier is uw God. Hij komt. om de wraak te
voltrekken! God zal vergelden. Zelf zal Hij komen. om u te verlossen! Dan worden de
ogen der blinden ontsloten. En de oren der doven gaan open.

Eustache Le Sueur, Christ Healing the Blind Man, eerste helft
17e eeuw (Bildergalerie (Sanssouci), Potsdam, Duitsland)  
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DINSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
Jes 40:11

Als een herder weidt Hij zijn kudde, Neemt de schaapjes op in zijn arm; Hij legt ze
neer in zijn schoot, En leidt er de moeders naar toe.

Philippe de Champaigne, The Good Shepherd, 17th c. 
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WOENSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 40:29-31

Hij versterkt den vermoeide, En verdubbelt de kracht van den zwakke. Jonge mannen
worden nog moede en mat, Forse knapen kunnen bezwijken: Maar die op Jahweh
vertrouwen, vernieuwen hun kracht, Slaan hun vleugels als adelaars uit; Ze lopen,
maar worden niet moe, Ze rennen, maar worden niet mat!

They shall mount up with wings like eagles - ©overcomersart.com 
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DONDERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
Mt 11:11

Voorwaar, Ik zeg u: Onder de kinderen der vrouwen is er geen opgestaan, die groter
was dan Johannes de Doper; toch is de kleinste in het rijk der hemelen groter dan hij.

Eric Armusik, Martyrdom of St. John the Baptist, 2015 - ©Eric Armusik 
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VRIJDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 48:17-18

Zo spreekt Jahweh. Uw Verlosser. Israëls Heilige. Ik ben Jahweh. uw God. Die u leert
tot uw heil. Die u leidt op de weg. die gij bewandelen moet. Ach. neemt toch mijn
geboden ter harte! Dan zal uw vrede zijn als een stroom. Uw heil als de golven der zee.

River with stepping stones 
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ZATERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
wijsheid van jezus sirach 48:9-11

Die werdt opgenomen in een stormwind, En in vurige scharen naar de hemel. Die
volgens de Schrift gereed staat voor het einde, Om Gods toorn te bedaren, éér hij
ontbrandt, Om het hart van de vaders tot hun zonen te keren En Jakobs stammen weer
op te richten. Gelukkig wie u zag, voordat hij stierf; Maar gelukkiger nog, wie dan leeft!

Prophet Elijah (Assumption Greek Orthodox Church in St. Louis, MO)  
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DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mt 11:11

Voorwaar, Ik zeg u: Onder de kinderen der vrouwen is er geen opgestaan, die groter
was dan Johannes de Doper; toch is de kleinste in het rijk der hemelen groter dan hij.

Eric Armusik, Martyrdom of St. John the Baptist, 2015 - ©Eric Armusik 
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MAANDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
num 24:2-5

Toen Balaäm echter zijn ogen opsloeg en Israël volgens zijn stammen gelegerd zag.
kwam de geest van God op hem. Hij hief zijn orakel aan. en sprak. Godsspraak van
Balaäm. zoon van Beor. Godsspraak van den man. met het open oog. Godsspraak
van een. die Gods woorden hoort. En de gedachte van den Allerhoogste kent. Die
gezichten van den Almachtige schouwt. En neerzinkt met ontsluierde blik. Hoe schoon
zijn uw tenten. o Jakob. Uw woningen. o Israël.

Christina Mattison Ebert, Parashat Balak - ©Christina Mattison Ebert 
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DINSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
sef 3:13

Dan zal Israëls Rest geen kwaad meer bedrijven, Geen leugens meer spreken, En wordt
in hun mond Geen bedriegelijke tong meer gevonden. Neen, ze zullen weiden en
rusten, Niemand schrikt ze meer op!

The tongue 
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WOENSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 45:22-23

Wendt u tot Mij, dan wordt gij gered, alle grenzen der aarde; Want Ik ben God, er is
geen ander! Ik zweer bij Mijzelf, uit mijn mond komt de waarheid, Het woord, dat
nooit wordt herroepen. Voor Mij moet iedere knie zich buigen, Iedere tong bij Mij
zweren.

Kacper Pempel, People kneel on the street as they take part in a Corpus Christi
procession, 2013 (Gora Kalwaria, Poland) - ©CNS photo/Kacper Pempel, Reuters 
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DONDERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 54:1-5

Jubel, onvruchtbare, die nooit hebt gebaard, Breek uit in gejuich en gejubel, die
geen barensnood kent; Want talrijker zullen de zonen der verlatene zijn, Dan die der
gehuwde, spreekt Jahweh! Kies ruime plaats voor uw tent, Span wijd uw tentdoeken
uit; Maak langer uw koorden, Sla vaster uw pinnen! Want naar rechts en naar links
Breekt gij uit; Uw kroost zal naties bezitten, Verwoeste steden bevolken. Heb dus geen
vrees, want ge komt niet te schande, Bloos niet, want ge wordt niet beschaamd. Neen,
ge moet de schande uwer jeugd maar vergeten, De smaad van uw weduwschap niet
langer gedenken. Want uw Schepper zelf wordt uw gade, Jahweh der heirscharen
is zijn Naam; Israëls Heilige wordt uw Verlosser, God van heel de aarde wordt Hij
genoemd.

Jump For Joy-Mary en Elizabeth - ©ArtByCorby 
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VRIJDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
Jes 56:6-7

‘En tot de vreemden, Die zich aansloten bij Jahweh, om Hem te dienen, Jahweh’s
Naam te beminnen, En zijn dienaars te zijn: Wie de sabbat houden, niet schenden, En
trouw blijven aan mijn Verbond: Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg, Ze vreugde
doen smaken in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers Zullen welkom zijn
op mijn altaar; Waarachtig, mijn huis zal worden genoemd: Een huis van gebed voor
àlle volken.

Procession 
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VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
jes 7:12-14

Maar Achaz zeide: Ik zal er geen vragen, en Jahweh niet tarten. Toen sprak hij: Luister
dan, huis van David! Is het u niet genoeg, mensen ongeduldig te maken, dat gij ook
het geduld van mijn God op de proef stelt? Daarom geeft de Heer zelf u een teken:
Zie, de maagd zal ontvangen, en een zoon baren; zij zal hem noemen: "God-met-ons".

Matthew 1:23 
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17 DECEMBER
gen 49:8-10

Juda, u prijzen uw broeders; Uw hand drukt op de nek van uw vijand, De zonen van
uw vader buigen zich voor u neer! Juda, als een leeuwenwelp Stijgt gij omhoog na de
buit, mijn zoon! Hij kromt zich, hij vlijt zich neer als een leeuw, En als een leeuwin:
wie durft hem wekken? De schepter zal van Juda niet wijken, De staf niet tussen zijn
voeten, Totdat Hij komt, wien ze behoort, En voor wien de volken zich bukken.

Aslan 
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18 DECEMBER
Mt 1:20b-21

‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat
bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u
moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun
zonden.’.

Georges de la Tour, The dream of St. Joseph, 1640 (Musée des Beaux-Arts, Nantes)  
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19 DECEMBER
Lc 1:16-17

En vele kinderen van Israël zal hij bekeren tot den Heer hun God; hij zal voor Hem
uitgaan met de geest en de macht van Elias, om de harten der vaders tot de kinderen
terug te brengen, en de weerspannigen tot de gezindheid van rechtvaardigen, en den
Heer een goedgestemd volk gaan bereiden.

Greta Maria Leśko, Contemporary Polish iconography - ©Greta Maria Leśko 
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20 DECEMBER
Lc 1:28

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’.

Joachim, Anna and Mary 
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21 DECEMBER
hoogl 2:11

Want zie, de winter is voorbij, De regen is voorgoed verdwenen.

The winter is past - ©Faithlife 
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22 DECEMBER
Lc 1:46-49

Daarop zei Maria: ‘Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om
God, mijn redder; want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met
mij gedaan. Heilig is zijn naam.’

Joseph J. Wan, The Assumption, 2012 - ©Joseph J. Wan 
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23 DECEMBER
Lc 1:57-58

Zo kwam voor Elisabet de tijd van haar moederschap, en ze baarde een zoon. Haar
buren en familie hoorden, dat de Heer haar grote barmhartigheid had betoond, en ze
deelden in haar vreugde.

the-birth-of-john-the-baptist-domenico-ghirlandaio-1486-1490-santa-maria-novella-florence.jpg 
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24 DECEMBER (OCHTENDMIS)
Lc 1:76

En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult
voor de Heer uit gaan als zijn wegbereider.

Jacob Jordaens, John the Baptist (Rubenshuis, Antwerpen)  
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VIGILIE VAN KERSTMIS
24 december

Mt 1:22-23

Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de
profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen
Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

Gian, Hail Mary - ©Gian 
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HEILIGE KERSTNACHT: NACHTMIS
25 december

Lc 2:6-7

Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan; ze baarde haar
eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe; want
in het nachtverblijf was voor hen geen plaats.

Arcabas, De geboorte van Jezus (raadszaal van de Belgische bisschoppenconferentie) - ©Arcabas 
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KERSTDAG: DAGERAADSMIS
25 december

jes 62:11

Zie, Jahweh laat het verkonden Tot aan de grenzen der aarde! Zeg tot de dochter van
Sion: Zie, Hij komt, uw Verlosser! Zijn beloning komt met Hem mee, Zijn vergelding
gaat voor Hem uit!

Hosanna! 
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KERSTDAG: DAGMIS
25 december

Jh 1:14

Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we
hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de
Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.

William Bouguereau, La vierge au Lys, 1899 
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H. STEPHANUS, EERSTE MARTELAAR
26 december

Mt 10:19-20

Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat
je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want
jullie zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van je Vader die in jullie spreekt.

Peter-Paul Rubens, The Martyrdom of St Stephen, 1620 (Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)  
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H. JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST
27 december

Jh 20:3-4

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. IJlings liepen de
twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het
eerst bij het graf aan.

Eugene Burnand, Les Disciples Pierre et Jean courant au sépulcre
le matin de la Résurrection, 1898 (Musée d'Orsay, Paris)  
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HH. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN
28 december

Mt 2:13

Toen ze waren heengegaan, zie, daar verscheen een engel des Heren in een droom aan
Josef, en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte; blijf daar,
tot ik het u zeggen zal. Want Herodes komt het Kind zoeken, om Het te doden.

Kim Ki-chang, The Flight to Egypt 
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HEILIGE FAMILIE
Mt 2:18

"Een stem is in Rama gehoord, Luid geween en geschrei: Rachel beweent haar
kinderen, En wil niet getroost worden, want ze zijn niet meer.".

Icon commemorating the Slaughter of the Innocents with the Flight into Egypt 
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TWEEDE ZONDAG VAN KERSTMIS
Jh 1:16-18

Waarachtig, uit zijn volheid ontvingen wij allen De éne genade na de andere; Zeker,
de Wet is door Moses gegeven, Maar de genade en waarheid zijn door Jesus Christus
gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; God zelf, de eengeboren Zoon, Die in de
schoot des Vaders is, Heeft Hem verkondigd.

David Binnig, The Ten Commandments - ©David Binnig 
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OPENBARING VAN DE HEER
Mt 2:9-11

Toen ze den koning hadden aangehoord, gingen ze heen. En zie, de ster, die ze in
het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat ze kwam boven de plaats, waar
het Kind was, en daar bleef staan. Toen ze de ster zagen, waren ze buitengewoon
verheugd. En toen ze het huis waren binnengetreden, vonden ze het Kind met zijn
moeder Maria; ze vielen ter aarde neer, en aanbaden Het. Ze openden hun schatten,
en boden Het geschenken aan: goud, wierook en mirre.

Nativity (coptic) 
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DOOP VAN DE HEER
Mt 3:16-17

Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich
de hemel voor Hem en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem
neerkomen. Er kwam een stem uit de hemel, die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie
Ik vreugde vind.’.

Joachim Patenier, The baptism of Christ, first half of 16th century (Kunsthistorisches Museum, Wien)  
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ASWOENSDAG
Mt 6:5-6

En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen; zij staan graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten te bidden, om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker
jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur
dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet,
zal het je lonen.

Alexandre Bida, The Prayer in Secret 
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DONDERDAG NA ASWOENSDAG
Lc 9:23-24

Met het oog op allen zei Hij: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met
zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil
redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.’

Pieter Bruegel de Oude, De kruisdraging, 1564 (Kunsthistorisches Museum, Wenen)  
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VRIJDAG NA ASWOENSDAG
Mt 9:14-15

Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar Hem toe met de vraag: ‘Waarom vasten
wij en de farizeeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet?’ Jezus zei hun: ‘Kunnen
bruiloftsgasten soms rouwen zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen
komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten.’

Raul Bersoza, Corazón Inmaculado de María de Fátima, 2012 - ©Raul Bersoza 
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ZATERDAG NA ASWOENSDAG
Jes 58:9-10

Dan eerst zal Jahweh u verhoren, Als ge Hem aanroept; En als ge om hulp smeekt, U
zeggen: Hier ben Ik: Wanneer ge niemand knecht in uw midden, Met de vinger nawijst,
of kwaad van hem spreekt; Wanneer ge uw hart voor den hongerige opent, En den
versmachtende verzadigt! Dan zal uw licht in de duisternis stralen, Uw nacht zal zijn als
klaarlichte dag.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De hongerigen voeden 
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EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Mt 4:3-4

De beproever kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat
deze stenen brood worden.’ Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet
leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’.

Jos Speybrouck, The Temptation of Christ (The First
Sunday of Lent from Liturgical Calendar poster series) 
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MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 25:34-36

Dan zal de Koning zeggen tot hen, die aan zijn rechterhand staan: Komt, gezegenden
van mijn Vader; neemt bezit van het rijk, dat voor u is bereid van de grondvesting der
wereld af. Want Ik was hongerig, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik was dorstig, en gij
hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling, en gij naamt Mij op. Ik was naakt,
en gij hebt Mij gekleed; ziek, en gij hebt Mij bezocht: in de gevangenis, en gij zijt Mij
komen bezoeken.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid 
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DINSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jes 55:10-11

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook
gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar
Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd,
waartoe Ik het heb gezonden.

Vincent van Gogh, Sower, 1888 (Private Collection)  
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WOENSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jona 3:7-10

Ook liet hij afkondigen: "Gegeven te Ninive, op last van den koning en zijn rijksgroten:
Mensen noch dieren, runderen noch schapen mogen iets nuttigen, voedsel nemen
of water drinken. De mensen moeten het boetekleed aandoen, en met aandrang
roepen tot God. Ook moeten allen zich van hun slecht gedrag bekeren, en van de
ongerechtigheid hunner handen. Misschien dat God zich dan nog bedenkt, en berouw
krijgt; dat Hij zijn grimmige toorn laat varen, en wij niet om ‘t leven komen." Toen God
zag wat zij deden, en hoe zij zich van hun slecht gedrag hadden bekeerd, kreeg Hij
spijt over het onheil, waarmee Hij ze gedreigd had, en voerde het niet uit.

Let people and animals be covered with sackcloth 
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DONDERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 7:12

Al wat gij dus wilt, dat de mensen u doen, doet het ook hun; want dat is de Wet en de
Profeten.

Per Krohg, 1950 (United Nations Security Council Chamber) - ©United Nations 
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VRIJDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 5:25-26

Versta u spoedig met uw tegenpartij, terwijl ge nog met hem onderweg zijt; anders zal
uw tegenpartij u misschien overleveren aan den rechter, en de rechter u overleveren
aan den gerechtsdienaar, en zult ge in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, Ik
zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge de laatste penning hebt betaald.

The Master of Catherine of Cleves, Mouth of Hell, XVe eeuw (Het
Getijdenboek van Katharina van Kleef, the Morgan Library and Museum)  
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ZATERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 5:44

Maar Ik zeg u. Bemint uw vijanden. en bidt voor wie u lasteren en vervolgen.

Jean Michel Basquiat, Jess Black And Jean Michel Basquiat Comparisons Subside 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 17:1-3

Zes dagen later nam Jesus Petrus, Jakobus en Johannes, zijn broer, alleen met Zich
mee, en bracht ze op een hoge berg. En Hij werd voor hun ogen van gedaante
veranderd; zijn aanschijn schitterde als de zon, en zijn klederen werden wit als sneeuw.
Zie, Moses en Elias verschenen hun, en spraken met Hem.

Jodi Simmons, The Transfiguration 
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MAANDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
dan 9:7-9

Gij zijt rechtvaardig. o Heer. Daarom ligt thans het schaamrood op ons gelaat. op de
mannen van Juda en de inwoners van Jerusalem. op heel Israël in alle landen. dichtbij
of veraf. waarheen Gij ze verstrooid hebt om de ontrouw. die ze tegen U hebben
gepleegd. Ja Heer. de schaamte bedekt ons gelaat. ons met onze koningen. vorsten
en vaderen. want we hebben gezondigd tegen U. Zeker. bij den Heer onzen God is
erbarming en vergeving. maar wij bleven tegen Hem in verzet.

The many faces of Jesus 
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DINSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 23:11-12

De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie
zich vernedert, zal verheven worden.

Christine Perdieus, Hoogmoed - ©Christine Perdieus 
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WOENSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 20:18-19

‘Kijk, we gaan op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan
de hogepriesters en schriftgeleerden, en ze zullen Hem ter dood veroordelen. Ze
zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te bespotten, Hem te geselen en te
kruisigen, en op de derde dag zal Hij tot leven gewekt worden.’.

Mikhail Vasilyevich Nesterov, The Resurrection of Chirst, ca. 1890-1900 
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DONDERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 16:19-24

Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag
uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder
de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op
de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam
de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke
stierf, en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op
en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. “Vader Abraham,” riep hij, “heb
medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met
water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.”.

Heinrich Aldegrever, Parabel van Lazarus en de rijke man, 1554 
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VRIJDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 21:37-39

Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen; want hij sprak: Voor mijn zoon zullen ze wel
ontzag hebben. Maar toen de landbouwers den zoon zagen komen, zeiden ze onder
elkaar: Dat is de erfgenaam; komt, laten we hem doden; dan zullen wij zijn erfenis
krijgen. Ze grepen hem vast, wierpen hem buiten de wijngaard, en doodden hem.

This is the heir. Come let us kill him and seize his inheritance 
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ZATERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 15:20-21

En hij stond op, en ging naar zijn vader. Nog was hij ver weg, toen zijn vader hem zag,
en ten diepste ontroerd werd; hij vloog naar hem toe, viel om zijn hals, en overlaadde
hem met kussen. De zoon sprak tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en
tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten.

Johan Herman Isings, De verloren zoon ("Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes")  
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DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
ex 17:3-7

Maar het volk, dat daar naar water smachtte, bleef tegen Moses morren, en zeide:
Waarom hebt ge ons uit Egypte gehaald, om ons, onze kinderen en ons vee te doen
sterven van dorst? Toen riep Moses tot Jahweh: Wat moet ik dan toch met dit volk
beginnen; het scheelt niet veel, of ze stenigen mij! En Jahweh gaf Moses ten antwoord:
Ga met enige oudsten van Israël voor het volk uit, neem de staf mee, waarmee ge op
de Nijl hebt geslagen, en begeef u op weg. Zie, Ik zal daar vóór u staan op de rots, op
de Horeb; dan moet ge op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan
drinken. Moses deed dit ten aanschouwen van Israëls oudsten. Die plaats werd Massa
en Meriba genoemd, omdat de kinderen Israëls daar hadden getwist, en Jahweh op de
proef hadden gesteld door te zeggen: Is Jahweh in ons midden, of is Hij er niet?

Leandro Bassano, Moses pours water from the rock 
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MAANDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
2 kon 5:9-15

Naäman ging dus met zijn paarden en wagens naar Eliseus, en hield stil voor de ingang
van zijn huis. Maar Eliseus liet hem door een boodschapper zeggen: Ga u zeven maal
wassen in de Jordaan; dan wordt uw vlees weer gezond en rein. Hierover verstoord
liep Naäman weg en riep uit: Ik had gedacht, dat hij zelf wel naar buiten zou komen,
om over mij de naam van Jahweh, zijn God, aan te roepen, met zijn hand over de
plek te strijken, en zo de melaatsheid te genezen. Zijn de rivieren van Damascus, de
Albana en de Parpar, soms niet beter, dan al de wateren van Israël! Kan ik daar niet
gaan baden, om rein te worden? En hij keerde zich om, en ging toornig heen. Maar
zijn dienaren trachtten hem te overreden, en zeiden: Vader, wanneer de profeet u iets
moeilijks had voorgeschreven, dan hadt ge het zeker gedaan. Waarom dan niet, nu hij
zegt: "Was u en ge wordt rein." Toen ging hij naar de Jordaan, en dompelde zich daar
zeven maal onder, zoals de godsman gezegd had. En zijn lichaam werd weer als dat van
een kind; hij was rein. Nu keerde hij met heel zijn gevolg naar den godsman terug. Hij
ging binnen, trad eerbiedig naar voren en sprak: Nu weet ik, dat er op de hele aarde
geen God is tenzij in Israël! Wil daarom een huldeblijk van uw dienaar aanvaarden.

Jan Simons PEINAS, Elisha the Prophet and Naaman (The Pozhalostin Ryazan Regional Art Museum)  
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DINSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 18:21-22

Toen kwam Petrus bij Hem en zei: ‘Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als
hij mij iets misdoet? Tot zeven keer toe?’ Jezus zei hem: ‘Niet tot zeven keer toe, zeg Ik
je, maar tot zeventig maal zeven keer toe.’

490 
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WOENSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 5:18

Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet
vergaan, totdat alles is volbracht.

Jewish new year 
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DONDERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 11:18-20

Als ook de satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? U
beweert immers dat Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf. Maar als Ik door Beëlzebul
de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Daarom zullen zij uw
rechters zijn. Maar als Ik de demonen uitdrijf met de vinger van God, dan is kennelijk
het koninkrijk van God bij u gekomen.

Rene van Tol, Martelaar no 2 - ©Rene van Tol 
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VRIJDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
hos 14:4-6

Dan zal Ik hun ontrouw genezen, ze van harte beminnen, Want mijn gramschap is dan
van hen weg; Ik zal voor Israël zijn als de dauw, Als een lelie bloeit hij weer op! Hij zal
wortel schieten als een ceder, Zijn loten botten weer uit; Zijn pracht zal wezen als van
een olijf, Zijn geur als van het Libanon-woud!

I will be as the dew unto Israel 



65

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar A — Paastijd

ZATERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 18:14b

‘Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal
verheven worden.’.

The pharisee and the publican 
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VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
1 Sam 16:12-13

Hij liet hem dus halen. Het bleek een blonde jongeman te zijn, met mooie ogen en
een prettig voorkomen. Nu sprak Jahweh: Sta op. Hem moet ge zalven; want hij is het!
Samuël nam dus de oliekruik, en zalfde hem in de kring van zijn broeders. En van die
dag af rustte de geest van Jahweh op David. Daarna keerde Samuël naar Rama terug.

Oleksandr Antonyuk, Samuel anoints David - ©Oleksandr Antonyuk 
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MAANDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jes 65:18-19

Maar men zal zich verheugen en eeuwig verblijden Over wat Ik zal scheppen. Zie,
Jerusalem schep Ik om in gejubel, In vreugde zijn volk; En Ik zal over Jerusalem
juichen, In mijn volk Mij verblijden! Men zal er niet langer meer horen Het geklaag van
geween of geschrei.

Joy 
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DINSDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jh 5:1-8

Enige tijd later ging Jezus voor een van de Joodse feesten naar Jeruzalem. Nu is er in
Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Betzata geheten,
met vijf zuilengangen. Daar lag gewoonlijk een groot aantal zieken, blinden, lammen
en kreupelen. Er was ook een man bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem
liggen, en omdat Hij begreep dat hij al lang ziek was, sprak Hij hem aan: ‘Wilt u graag
gezond worden?’ ‘Maar Heer,’ zei de zieke, ‘ik heb geen mens om mij in het bad te
helpen wanneer het water in beweging komt, en terwijl ik mij erheen sleep, is een
ander mij voor.’ Daarop zei Jezus: ‘Sta op, pak uw bed en loop.’.

Pieter Aertsen, The Healing of the Cripple of Bethesda, 1575 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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WOENSDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 5:25-29

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Er komt een uur, en het is er reeds, waarin de doden de
stem van Gods Zoon zullen horen; en die er naar luisteren, zullen herleven. Want zoals
de Vader in Zichzelf het leven heeft, zo gaf Hij ook aan den Zoon, het leven in Zichzelf
te hebben. Ook gaf Hij Hem macht, om oordeel te vellen, omdat Hij de Mensenzoon
is. Verwondert u hierover niet. Want het uur komt, dat allen, die in de grafsteden
zijn, zijn stem zullen horen; en zij die het goede hebben gedaan, zullen er uitgaan
tot opstanding ten leven, maar zij die het kwade hebben verricht, tot opstanding ten
oordeel.

Graveyard 
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DONDERDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
ex 32:9-14

En Jahweh vervolgde tot Moses: Ik heb nu gemerkt, wat voor volk het is: een
halsstarrig volk. Laat Mij dus begaan, en mijn woede op hen koelen; Ik zal ze
vernietigen en dan van u een groot volk maken. Maar Moses trachtte Jahweh, zijn
God, te vermurwen, en sprak: Ach, Jahweh, waarom zoudt Gij uw woede koelen op
uw volk, dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Waarom
zouden de Egyptenaren zeggen: "Met opzet heeft Hij hen weggeleid, om hen in de
bergen te doen omkomen en hen van de aarde te verdelgen!" Laat toch uw ziedende
gramschap bedaren, en trek het onheil weer terug van uw volk. Gedenk toch uw
dienaren Abraham, Isaäk en Israël, wien Gij bij Uzelf hebt gezworen: "Ik zal uw kroost
talrijk maken als de sterren aan de hemel, en hun heel dit land schenken, dat Ik hun
heb beloofd, en zij zullen het als erfdeel bezitten voor eeuwig." Toen kreeg Jahweh
spijt over het onheil, waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

David Paynter’, Transfiguration (St. Thomas’s College in Colombo, Sri Lanka)  



71

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar A — Paastijd

VRIJDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 7:6-12

Jesus sprak dus tot hen: Mijn tijd is nog niet gekomen; maar uw tijd is er steeds. U kan
de wereld niet haten; maar Mij haat ze wel, omdat Ik getuig, dat haar werken boos zijn.
Gaat zelf maar naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet is
gekomen. Zo sprak Hij tot hen; en Hij bleef in Galilea. Eerst toen zijn broeders waren
vertrokken, vertrok Hij ook zelf naar het feest; niet publiek, maar in stilte. De Joden nu
zochten Hem op het feest, en zeiden: Waar is Hij? En er werd veel over Hem onder de
menigte gemompeld. Sommigen zeiden: Hij is goed; anderen weer: Neen, Hij misleidt
het volk.

The desciples go to the festival without Jesus 
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ZATERDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 7:50-53

Maar één van hen, Nikodemus, die vroeger Hem eens had bezocht, sprak tot hen:
Onze Wet veroordeelt niemand, zonder hem vooraf te hebben gehoord, en zonder te
weten, wat hij doet. Ze gaven hem ten antwoord: Zijt gij soms uit Galilea? Onderzoek
het maar; dan zult ge erkennen, dat er geen profeet uit Galilea opstaat. Daarop gingen
ze allen naar huis.

The pharisees 
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VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
jh 11:38-44

Jesus dan, opnieuw hevig bewogen, kwam bij het graf. Het was een grot, en een
steen sloot de ingang af. Jesus sprak: Neemt de steen weg. Marta, de zuster van den
overledene, zeide Hem: Heer, hij riekt al; want het is reeds de vierde dag. Jesus sprak
tot haar: Heb Ik u niet gezegd: Wanneer ge gelooft, zult ge Gods heerlijkheid zien?
Men nam dus de steen weg. Toen sloeg Jesus de ogen omhoog, en sprak: Vader, Ik
dank U, omdat Gij Mij hebt verhoord. Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort; maar
Ik zeg het terwille van de omstaande menigte, opdat ze mogen geloven, dat Gij Mij
gezonden hebt. Na deze woorden riep Hij met luider stem: Lázarus, kom uit. En de
dode kwam te voorschijn, de voeten en handen in windsels gewikkeld, en zijn gezicht
met een zweetdoek omwonden. Jesus zei hun: Maakt hem los, en laat hem gaan.

Then Jesus yelled: Lazarus, come out! 
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DINSDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Num 21:8

En de HEER zei tegen hem: ‘Maak zelf een vuurspuwende slang en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en ernaar kijkt, zal in leven blijven.’.

Anthony Van Dyck, Moses and the Brazen Serpent, 1620 (Museo del Prado, Madrid)  
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WOENSDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
dan 3:25

De koning hernam: Maar ik zie vier mannen vrij door het vuur gaan; zij hebben geen
enkel letsel gekregen, en de vierde ziet er uit als een godenzoon.

The fiery furnace 
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DONDERDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
gen 17:3-9

Toen viel Abram op zijn aangezicht neer, en God sprak tot hem: Zie, dat is van mijn
kant het Verbond met u: Gij zult de vader worden van een menigte volken! Niet langer
zal men u Abram noemen, Maar uw naam zal Abraham zijn: Want Ik maak u tot vader
van een menigte volken. Zeer vruchtbaar zal Ik u maken: Ik zal u tot volken doen
groeien, En koningen zullen uit u voortspruiten. Ik zal mijn Verbond gestand doen
tussen Mij en u, En uw zaad na u, Van geslacht tot geslacht, als een eeuwig Verbond:
Uw God zal Ik zijn, en van uw kroost na u! Ik schenk u, en uw zaad na u Het land,
waar ge thans als vreemdeling toeft, Het hele land Kanaän, tot een eeuwig bezit: Hun
God zal Ik zijn. Nog sprak God tot Abraham: Maar gij van úw kant moet mijn Verbond
onderhouden, Gij en uw nazaat van geslacht tot geslacht.

New Priest for the Ordinariate in Essex—Deo Gratias! 
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VRIJDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jer 20:11

Maar Jahweh staat mij terzijde als een machtige held: Mijn vervolgers zullen vallen
en machteloos zijn; Ze zullen blozen van schaamte, omdat hun toeleg mislukt, Van
eeuwige, onvergetelijke schande!

Lion of Judah 
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ZATERDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
eze 37:26-28

Dan zal Ik met hen een vredesbond sluiten: een eeuwigdurend verbond, en hun
mijn genade en zegen schenken. Ik zal mijn heiligdom in hun midden plaatsen tot in
eeuwigheid, en mijn woning zal onder hen gevestigd zijn: Ik zal hun een God, zij Mij
een volk zijn! Dan zullen de volken erkennen, dat Ik, Jahweh, Israël heb geheiligd, als
mijn heiligdom onder hen gevestigd blijft voor eeuwig!

Mass 
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PALMZONDAG
Mt 26:53

Of denk je dat Ik mijn Vader niet te hulp kan roepen? Dan zal Hij Me dadelijk bijstaan
met meer dan twaalf legioenen engelen.

Jon McNaughton, Awaiting the command - ©Jon McNaughton 
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MAANDAG VAN DE GOEDE WEEK
Jh 12:1-3

Jezus kwam zes dagen voor het paasfeest naar Betanië, de woonplaats van Lazarus, de
man die door Jezus uit de doden was opgewekt. Men gaf daar een maaltijd ter ere van
Hem; Marta trad op als gastvrouw en Lazarus was een van degenen die met Hem aan
tafel zaten. Maria kwam met een litra echte, heel dure nardusbalsem naar Jezus toe,
zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar haren af. Het huis werd vervuld
van de balsemgeur.

He Qi, Mary Magdalene, 2001 - ©He Qi 
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DINSDAG VAN DE GOEDE WEEK
jes 49:6

Hij spreekt: Het is te gering, mijn Dienaar te zijn, Om Jakobs stammen op te richten en
Israëls resten terug te brengen: Ik stel U tot Licht voor de heidenen, Om mijn heil te
doen reiken tot de grenzen der aarde!

Light to the nations 
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WOENSDAG VAN DE GOEDE WEEK
jes 50:6-9

Mijn rug bied Ik hun, die Mij slaan, Mijn wangen, die Mij de baard uitrukken; Ik houd
mijn gelaat niet verborgen Voor smaad en bespuwing. Want Jahweh, de Heer, staat Mij
bij, Daarom schaam Ik Mij niet; Daarom heb Ik mijn gelaat als een keisteen verhard, En
weet, dat Ik niet te schande zal staan. Mijn verdediger is nabij! Wie is mijn tegenpartij:
Laten wij ons met elkander meten; Wie klaagt Mij aan: Hij trede tegen Mij op! Zie,
Jahweh, de Heer, is mijn helper: Wie zal Mij schuldig verklaren? Neen, ze zullen allen
vergaan als een kleed, En de mot vreet ze weg!

I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair 
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CHRISMAMIS
lc 4:16-20

Zo kwam Hij ook te Názaret, waar Hij was groot gebracht, en ging naar gewoonte op
de sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond, om de voorlezing te houden, reikte
men Hem het boek van den profeet Isaias over. Hij rolde het boek open, en trof de
plaats, waar geschreven staat: De Geest des Heren rust op Mij; Want Hij heeft Mij
gezalfd, Om aan armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden, Om
aan gevangenen verlossing, Aan blinden genezing te verkondigen; Om verdrukten in
vrijheid te stellen, Om aan te kondigen het genadejaar van den Heer. Toen rolde Hij
het boek dicht, gaf het aan den beambte terug, en zette Zich neer. Aller ogen waren in
de synagoge op Hem gevestigd.

Peter Dennis, Jesus Reads from the Scroll of Isaiah - ©Peter Dennis 
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WITTE DONDERDAG
Jh 13:12-15

Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam Hij
weer aan tafel plaats en zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noemen Mij
meester en Heer, en terecht, want dat ben Ik. Welnu, als Ik, jullie Heer en meester,
jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb
jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan.’

Stanley Spencer, Last Supper, 1920 
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GOEDE VRIJDAG
Jes 53:10-11

Maar het heeft de HEER behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, hij
heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en
lang blijven leven; en wat de HEER behaagt zal door zijn hand slagen. Vanwege het
doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn
dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen, hun zonden laadt hij op
zich.

Ladislav Záborský, Getsemane 
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PAASWAKE
Gen 1:31

En God zag dat alles, wat Hij gemaakt had, zeer goed was. Weer werd het avond en
morgen: de zesde dag.

Sieger Köder, Schöpfung - ©Sieger Köder 
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PAASZONDAG
Jh 20:6-7

Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen.
Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.

George Richardson, The Empty Tomb, 2011 - ©George Richardson 
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MAANDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN
Mt 28:8-9

Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om
het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. ‘Gegroet’, zei
Hij. Ze gingen naar Hem toe, grepen Hem bij de voeten vast en vielen voor Hem op de
knieën.

Daniel Owen, Detail from Stained Glass, 2010 (Church of
the Ascension, Timoleague, Co. Cork) - ©Daniel Owen 
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DINSDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN
Jh 20:17

‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar
mijn broeders en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn
God die ook jullie God is.” ’.

Maurice Denis, Noli me tangere 
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WOENSDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN
Lc 24:32

Ze zeiden tot elkander: Brandde ons hart niet in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak,
en ons de Schriften verklaarde?

François-Xavier de Boissoudy, Emmaûs, 2015 - ©François-Xavier de Boissoudy 
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DONDERDAG ONDER HET OCTAAF VAN
PASEN
Lc 24:35

Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij
het breken van het brood.

Emmaus 
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VRIJDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN
Jh 21:4-7

Toen reeds de morgen was aangebroken, stond Jesus aan het strand; maar de
leerlingen wisten niet, dat het Jesus was. Jesus sprak tot hen: Jonge mannen, hebt gij
wat vis? Ze antwoordden Hem: Neen. Hij zei hun: Werpt het net uit rechts van de boot,
dan zult gij slagen. Ze wierpen het net uit; maar door het groot aantal vissen konden
ze het niet meer ophalen. Nu sprak de leerling, dien Jesus liefhad, tot Petrus: Het is de
Heer! Toen Simon Petrus hoorde, dat het de Heer was, deed hij, daar hij ontkleed was,
zijn mantel om, en wierp zich in het meer.

Ann Chapin, Jesus at the charcoal fire 
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ZATERDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN
Mc 16:11-13

Toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet.
Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen, toen die te voet op
weg waren naar het land. Zij gingen terug en vertelden het aan de anderen. Ook hen
geloofden ze niet.

Janet Brooks Gerloff, Emmaus - ©Janet Brooks Gerloff 
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TWEEDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 20:19

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de
deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden
en zei: ‘Vrede!’.

Peace be with you 
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DERDE ZONDAG VAN PASEN
Lc 24:31

Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun
gezicht verdwenen.

Jan Havicksz. Steen, Supper at Emmaus, 1665-68 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 10:7-10

Jezus ging dus verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen. Al
degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten, naar hen hebben de
schapen niet geluisterd. Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden:
die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen maar om te
roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven
mogen bezitten, en wel in overvloed.’

Egoten, Own shepherd, 2007 - ©Egoten 
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VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 14:8-10

Hierop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’ En Jezus
weer: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt Me nog niet leren kennen? Wie Mij
gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: “Laat ons de Vader
zien”? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? De woorden die Ik tot
jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft.’

Pieter Coecke van Aelst, Trinity, first half of 16th century (Prado Museum)  
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ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 14:16-17

En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie
zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem
niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie
zijn.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson 
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HEMELVAART VAN DE HEER
Ef 1:17-19

Moge de God van onzen Heer Jesus Christus, de Vader der glorie, u een geest van
wijsheid en openbaring verlenen, opdat gij Hem moogt leren kennen. Hij verlichte de
ogen van uw hart, opdat gij moogt inzien: welke de hoop is, waartoe Hij u geroepen
heeft; welke de rijkdom der glorie is, die Hij aan de heiligen als erfenis schenkt; en
welke de overweldigende grootte der kracht is, die Hij ons gelovigen ten dienste stelt.
Dezelfde krachtige werking zijner Macht.

Francesco Botticini, Assumption of the Virgin (National Gallery, London)  
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ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Hand 1:14

Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, te zamen met enige vrouwen, met
Maria, de moeder van Jesus, en met zijn broeders.

Rose Walton, The Mexican Madonna - ©Rose Walton 
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PINKSTEREN
1 kor 12:12-13

Want zoals het lichaam één is, ofschoon het veel leden heeft, en van de andere kant al
de leden van het lichaam, hoe talrijk ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Allen
toch, Joden of heidenen, slaven of vrijen, allen zijn we in één Geest tot één lichaam
gedoopt, en allen zijn we met één Geest gedrenkt.

Kendra Roberts, Suffer Together, Rejoice Together, 2014 - ©Kendra Roberts 
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PINKSTERMAANDAG
Jh 14:16-17

En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie
zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem
niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie
zijn.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson 



LEZINGEN VOOR
ZONDAGEN EN FEESTEN

GEWONE VORM VAN
DE ROMEINSE RITUS

JAAR A

TIJD DOORHEEN
HET JAAR





103

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar A — Tijd doorheen het jaar

HEILIGE DRIEVULDIGHEID
2 Kor 13:11-13

En nu, broeders en zusters, vaarwel! Laat alles weer goed komen, neem mijn
vermaning ter harte, wees eensgezind, bewaar de vrede, en de God van liefde en vrede
zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten alle heiligen. De genade van
de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij
met u allen.

Pope Franciscus greeting 
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SACRAMENTSDAG
Deut 8:14-16

Laat dan uw hart zich niet verheffen! Vergeet toch nimmer Jahweh, uw God, die u
uit Egypteland, uit het slavenhuis heeft geleid; die u door die grote woestijn heeft
gevoerd, zo vreselijk door giftige slangen en schorpioenen, en door dorre streken
zonder water; die water heeft doen ontspringen aan de steenharde rots; die u in de
woestijn met manna heeft gevoed, dat uw vaders niet hebben gekend, en die u enkel
daarom heeft vernederd en beproefd, om u ten slotte weldaden te bewijzen.

Corpus Christi 
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HEILIG HART VAN JEZUS
1 Joh 4:10

Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft
bemind en zijn Zoon heeft gezonden tot verzoening voor onze zonden.

Sacred heart 
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ONBEVLEKT HART VAN MARIA
Mt 9:14-15

Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar Hem toe met de vraag: ‘Waarom vasten
wij en de farizeeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet?’ Jezus zei hun: ‘Kunnen
bruiloftsgasten soms rouwen zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen
komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten.’

Raul Bersoza, Corazón Inmaculado de María de Fátima, 2012 - ©Raul Bersoza 
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TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jh 1:29-30

De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. ‘Daar is het lam van
God,’ zei hij, ‘degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei:
“Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al.”.’

Bartolomé González y Serrano, St John the Baptist, 1621 (Szépmûvészeti Múzeum, Budapest)  
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DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 4:18-22

Terwijl Jesus langs het meer van Galilea wandelde, zag Hij twee broers het net
uitwerpen in het meer: Simon, die Petrus wordt genoemd, en Andreas zijn broer;
want ze waren vissers. Hij zeide hun: Volgt Mij, en Ik zal mensenvissers van u maken.
Aanstonds verlieten ze hun netten, en volgden Hem. En toen Hij vandaar verder ging,
zag Hij twee andere broers, Jakobus, den zoon van Zebedeüs, en Johannes zijn broer,
die met hun vader Zebedeüs in de boot bezig waren, hun netten te herstellen; Hij riep
ook hen. Onmiddellijk verlieten ze de boot en hun vader, en volgden Hem.

Nerina Canzi, CON SUS AMIGOS ,LOS APÓSTOLES, 2015 - ©Nerina Canzi 
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VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 5:3-9

‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die
zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want
zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.’

Giusto de' Menabuoi, Paradise, 1376 (Baptistry, Padua)  
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VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 5:13

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je
het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen
vertrapt te worden.

Het zout 
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ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
mt 5:18

Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet
vergaan, totdat alles is volbracht.

Jewish new year 
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ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 Kor 3:18

Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn – wijs
volgens de opvattingen van deze wereld – dan moet hij dwaas worden om wijs te
kunnen zijn.

Like 



113

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar A — Tijd doorheen het jaar

ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 6:28-30

En wat zijt gij over kleding bekommerd? Denkt aan de lelies op het veld, hoe ze
groeien; ze werken niet, en spinnen niet. En toch zeg Ik u, dat zelfs Sálomon in al zijn
heerlijkheid niet gekleed was als een van deze. Als God nu het kruid op het veld, dat
vandaag nog bestaat en morgen in de oven wordt geworpen, zó aankleedt, hoeveel te
meer dan u, kleingelovigen?

Jos Speybrouck, The Lilies of the Field (The Fourteeth Sunday
after Pentecost from Liturgical Calendar poster series) 
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NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 7:24-27

‘Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn
huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind
stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots
gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als
een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen
kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het
werd één grote ruïne.’.

Daily Grace, Build on the rock, 2012 - ©Daily Grace 
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TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Hos 6:4-6

Efraïm, wat zal Ik u doen, Juda, hoe met u handelen? Uw vroomheid is als een
morgenwolk, Vergankelijk als de ochtenddauw! Daarom heb Ik er op ingeslagen door
de profeten, Ze gedood door de woorden van mijn mond; Is mijn gericht als het licht
Te voorschijn getreden. Want vroomheid wil Ik, geen offers; Kennis van God liever dan
offeranden.

Anonymous, The Sacrifice of Isaac, 2017 (Vlaamse Poort, Brussel) - ©Ivan Put 
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ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 10:1-4

Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te
drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de twaalf apostelen zijn
deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus
van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de
tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot,
die Hem overgeleverd heeft.

12 aposteles 
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TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 10:28-32

Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees
eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel. Twee mussen
kosten toch maar een stuiver? En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten
jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang.
Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Als iemand partij kiest voor Mij bij
de mensen, zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel.

Megachurch worship 
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DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 10:37

Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer
houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard.

Gezinsfoto 
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VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rom 8:10-11

Maar zo Christus in u is, dan is het lichaam wel dood door de zonde, doch de geest
blijft in leven door de gerechtigheid. En zo in u woont de Geest van Hem, die Jesus uit
de doden heeft opgewekt, dan zal Hij, die Christus Jesus uit de doden heeft opgewekt,
ook uw sterfelijke lichamen ten leven verwekken door zijn Geest, die in u woont.

Follower of Hieronymus Bosch, Christ's Descent into Hell 
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VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jes 55:10-11

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook
gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar
Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd,
waartoe Ik het heb gezonden.

Vincent van Gogh, Sower, 1888 (Private Collection)  
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ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 13:24b-30

‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker
had gezaaid. Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe
en ging weer weg. Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid
tevoorschijn. De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: “Heer, hebt u geen
goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij zei hun:
“Een vijandig mens heeft dat gedaan.” De knechten vroegen hem: “Zullen we het er
dan maar uit gaan halen?” Maar hij zei: “Nee, want als jullie het onkruid eruit halen,
trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd
zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels
om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.” ’.

John Everett Millais, The parable of the tares, 1865 (Birmingham Museums and Art Gallery)  
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ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 13:44

Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat
hij bezat en kocht hij die akker.

Master of the Berlin Sketchbook, Anna selbdritt, 1525 (Musee des Beaux-Arts, Strasbourg)  
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ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 14:19-21

‘Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die vijf broden en twee vissen,
keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, Hij brak de broden en gaf ze aan
de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop
te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol. Afgezien van
vrouwen en kinderen waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.

Georges Meertens, Zonder titel, 1957 (Breda's Museum) - ©Georges Meertens 
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NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 14:28-31

Petrus gaf Hem ten antwoord: ‘Heer, als U het bent, laat me dan over het water naar
U toekomen.’ Hij zei: ‘Kom.’ En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam
naar Jezus toe. Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang, en toen hij
begon te zinken, schreeuwde hij: ‘Heer, red me.’ Meteen stak Jezus zijn hand uit en
greep hem vast. Hij zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’.

Jesus walks on the lake 
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TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jes 56:6-7

‘En tot de vreemden, Die zich aansloten bij Jahweh, om Hem te dienen, Jahweh’s
Naam te beminnen, En zijn dienaars te zijn: Wie de sabbat houden, niet schenden, En
trouw blijven aan mijn Verbond: Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg, Ze vreugde
doen smaken in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers Zullen welkom zijn
op mijn altaar; Waarachtig, mijn huis zal worden genoemd: Een huis van gebed voor
àlle volken.

Procession 
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EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 16:18-19

‘Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten
van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het
koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’.

Pope John Paul II 
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TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 16:24-26

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan
met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden,
zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden. Want wat zal het
een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Of wat kan
een mens geven in ruil voor zichzelf?’

Caravaggio, The Crucifixion of Saint Peter, 1601 (Cerasi Chapel, Santa Maria del Popolo, Rome)  



128

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar A — Tijd doorheen het jaar

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 18:19-20

‘Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om
het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee
of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’.

Anthony Falbo, A Cubist Prayer, 2012 - ©Anthony Falbo 
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VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 18:23-27

In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn
dienaren afrekening wilde houden. Toen hij begonnen was met afrekenen, werd er
iemand bij hem gebracht die een schuld had van tienduizend talenten. Omdat hij niet
kon betalen, gaf de heer het bevel om hem met vrouw en kinderen en alles wat hij had
te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen. Daarop viel de dienaar voor hem neer en
vroeg: “Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen.” De heer kreeg met die dienaar
te doen en liet hem vrij, en hij schold hem het geleende geld kwijt.

John Everett Millais, The Unmerciful Servant, 1864 
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VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 20:9-16

‘De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie. De eersten verwachtten
toen dat ze meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. Ze namen
hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: “Die laatsten daar hebben één uur
gewerkt, en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte
gedragen hebben.” Maar hij gaf een van hen ten antwoord: “Vriend, ik doe je geen
onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denarie? Pak je geld maar aan, en
ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou. Of mag ik niet met het mijne doen wat ik
wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de
eersten de laatsten.’.

Codex Aureus Epternacensis, Parable of the Workers in the Vineyard, 11th century 
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ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
fil 2:6-8

Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde
achten, heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf
en gelijk te worden aan de mensen. En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden,
heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de
dood van het kruis.

He humbled himself 
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ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
mt 21:38-40

Maar toen de landbouwers den zoon zagen komen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de
erfgenaam; komt, laten we hem doden; dan zullen wij zijn erfenis krijgen. Ze grepen
hem vast, wierpen hem buiten de wijngaard, en doodden hem. Wanneer nu de heer
van de wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die landbouwers doen?

The Lord of the vineyard 
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ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 22:8-10

Toen zei hij tegen zijn slaven: “Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren
het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die
je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.” Die slaven gingen naar de wegen en brachten
iedereen mee die ze tegenkwamen, slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol
met gasten.

Enguerrand Quarton, Le Couronnement de la Vierge, 1454 (Villeneuve-lès-Avignon, France)  
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NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 22:15-21

Toen gingen de farizeeën weg en maakten plannen om Hem in zijn redenering te
verstrikken. Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de herodianen. Die
zeiden: ‘Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent en naar waarheid
onderricht geeft over de weg van God, en U door niemand laat beïnvloeden, want U
ziet geen mens naar de ogen. Zeg ons dan wat U hiervan vindt: mag men belasting
betalen aan de keizer of niet?’ Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei:
‘Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars? Laat Mij eens een belastingmunt zien.’
Ze gaven Hem een denarie. Hij zei hun: ‘Van wie is die afbeelding en het opschrift?’ Ze
zeiden hem: ‘Van de keizer.’ Daarop zei Hij tegen hen: ‘Geef dan aan de keizer wat van
de keizer is en aan God wat van God is.’.

Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt 
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DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 22:37-40

Jezus zei hem: ‘ U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen
heel de Wet en de Profeten.’.

Ten Commandments 
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EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 23:8-12

Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal
broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in
de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De
grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich
vernedert, zal verheven worden.

Pope Francis official photograph, 2013 
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TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 25:10-13

Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar
stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht.
Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” Maar
hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want je kent
dag noch uur.

The Parable of the Ten Virgins 
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DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 25:20-26

Degene die de vijf talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en
zei: “Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij
verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine
ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde
van je heer.” Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei:
“Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.”
Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je
betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je
heer.” Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: “Heer,
ik heb u leren kennen als een streng man; u oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt
binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt.
Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.” Maar zijn heer antwoordde hem: “Slechte,
lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik
niet heb uitgestrooid.

Jesus Mafa, Parable of the Three Servants, 1973 ("Art in the Christian Tradition") - ©Jesus Mafa 
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CHRISTUS KONING
eze 34:11-13

Want dit zegt Jahweh, de Heer: Hier ben Ik zelf! Ik ga zelf naar mijn schapen omzien
en ze verzorgen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, als er een deel van zijn
schapen verstrooid is, zo ga ook Ik voor mijn kudde zorgen. Ik zal ze terugbrengen
uit alle plaatsen, waarheen ze waren verstrooid op de dag van wolken en nevel. Ik zal
ze terugvoeren uit de volken, hen bijeenbrengen uit de landen, hen leiden naar hun
eigen grond, hen weiden op Israëls bergen, in de dalen en in alle bewoonde streken
van het land.

Herding - ©National Geographic 
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EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
1 kor 1:4-6

Ten allen tijde dank ik God om u voor Gods genade, die u gegeven is in Christus Jesus;
want door Hem zijt gij rijk geworden in ieder opzicht, —in alle woord en in alle kennis
in dezelfde mate als de belijdenis van Christus vastheid onder u heeft gekregen.

Bible 
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MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 2:4

Hij zal tussen de volkeren scheidsrechter zijn, En recht verschaffen aan machtige
naties: Dan smeden ze hun zwaarden tot ploegijzers om, En hun lansen tot sikkels;
Geen volk trekt zijn zwaard meer tegen een ander, En niemand oefent zich voor de
strijd.

donated to the UN by the USSR in 1959, Let Us Beat Swords into Plowshares, 1959 
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DINSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Jes 11:1

Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels.

Geertgen tot Sint Jans, Tree of Jesse, c. 1500 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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WOENSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 25:8

En doet de dood voor eeuwig te niet. Jahweh der heirscharen wist de tranen van alle
gezichten, Neemt over de hele aarde de schande weg van zijn volk! Waarachtig, Jahweh
heeft het gezegd!

He will swallow up death in victory 
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DONDERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 26:2

Opent de poorten: een vroom volk gaat er binnen, Dat de trouw heeft bewaard,
standvastig van hart.

Open Ye the Gates (Harvard)  
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VRIJDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 29:18-19

Dan zullen de doven horen wat in het boek staat geschreven, De blinde ogen zien, van
donker en duister verlost; De ongelukkigen zich telkens meer in Jahweh verheugen,
De armsten onder de mensen in Israëls Heilige juichen.

Be blessed 
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ZATERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Mt 10:3

Verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en
Taddeüs.

Caravaggio, St Matthew and the Angel, 1602 (San Luigi dei Francesi, Rome)  
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TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mc 1:1

Aanvang der blijde boodschap van Jesus Christus, den Zoon van God.

David Popiashvili, The good news - ©śśśśś śśśśśśśśśś 
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MAANDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 35:3-5

Maakt dan de slappe handen krachtig. Stevigt de knikkende knieën. Zegt tot de harten
in angst. Houdt moed. hebt geen vrees! Ziet. hier is uw God. Hij komt. om de wraak te
voltrekken! God zal vergelden. Zelf zal Hij komen. om u te verlossen! Dan worden de
ogen der blinden ontsloten. En de oren der doven gaan open.

Eustache Le Sueur, Christ Healing the Blind Man, eerste helft
17e eeuw (Bildergalerie (Sanssouci), Potsdam, Duitsland)  
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DINSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
Jes 40:11

Als een herder weidt Hij zijn kudde, Neemt de schaapjes op in zijn arm; Hij legt ze
neer in zijn schoot, En leidt er de moeders naar toe.

Philippe de Champaigne, The Good Shepherd, 17th c. 
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WOENSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 40:29-31

Hij versterkt den vermoeide, En verdubbelt de kracht van den zwakke. Jonge mannen
worden nog moede en mat, Forse knapen kunnen bezwijken: Maar die op Jahweh
vertrouwen, vernieuwen hun kracht, Slaan hun vleugels als adelaars uit; Ze lopen,
maar worden niet moe, Ze rennen, maar worden niet mat!

They shall mount up with wings like eagles - ©overcomersart.com 
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DONDERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
Mt 11:11

Voorwaar, Ik zeg u: Onder de kinderen der vrouwen is er geen opgestaan, die groter
was dan Johannes de Doper; toch is de kleinste in het rijk der hemelen groter dan hij.

Eric Armusik, Martyrdom of St. John the Baptist, 2015 - ©Eric Armusik 
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VRIJDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 48:17-18

Zo spreekt Jahweh. Uw Verlosser. Israëls Heilige. Ik ben Jahweh. uw God. Die u leert
tot uw heil. Die u leidt op de weg. die gij bewandelen moet. Ach. neemt toch mijn
geboden ter harte! Dan zal uw vrede zijn als een stroom. Uw heil als de golven der zee.

River with stepping stones 
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ZATERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
mt 17:11-13

Hij antwoordde hun: Zeker, Elias komt, en zal alles herstellen. Maar Ik zeg u: Elias
is reeds gekomen; ze hebben hem echter niet erkend, maar met hem gedaan, wat
ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon van hen hebben te lijden. Toen begrepen de
leerlingen, dat Hij hun over Johannes den Doper gesproken had.

John the Baptist 
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DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jh 1:15-18

Van Hem legt Johannes getuigenis af en zijn verklaring luidt: ‘Hem bedoelde ik toen
ik zei: “Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.” ’ Van zijn
volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Want is de wet gegeven door
Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus. Niemand heeft
God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij
heeft Hem doen kennen.

Lucas Cranach the Elder, The Law and the Gospel, 1529 (Národní galerie, Sternberg Palace, Prague)  
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MAANDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
num 24:2-5

Toen Balaäm echter zijn ogen opsloeg en Israël volgens zijn stammen gelegerd zag.
kwam de geest van God op hem. Hij hief zijn orakel aan. en sprak. Godsspraak van
Balaäm. zoon van Beor. Godsspraak van den man. met het open oog. Godsspraak
van een. die Gods woorden hoort. En de gedachte van den Allerhoogste kent. Die
gezichten van den Almachtige schouwt. En neerzinkt met ontsluierde blik. Hoe schoon
zijn uw tenten. o Jakob. Uw woningen. o Israël.

Christina Mattison Ebert, Parashat Balak - ©Christina Mattison Ebert 
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DINSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
Mt 21:28-31a

‘Maar wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en
zei: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.” Hij antwoordde: “Nee, ik wil niet.”
Later bedacht hij zich en ging toch. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die
antwoordde: “Goed, heer.” Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de
vader gedaan?’ Ze zeiden.

Ang Talinghaga Patungkol sa Dalawang Anak 
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WOENSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 45:22-23

Wendt u tot Mij, dan wordt gij gered, alle grenzen der aarde; Want Ik ben God, er is
geen ander! Ik zweer bij Mijzelf, uit mijn mond komt de waarheid, Het woord, dat
nooit wordt herroepen. Voor Mij moet iedere knie zich buigen, Iedere tong bij Mij
zweren.

Kacper Pempel, People kneel on the street as they take part in a Corpus Christi
procession, 2013 (Gora Kalwaria, Poland) - ©CNS photo/Kacper Pempel, Reuters 
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DONDERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 54:1-5

Jubel, onvruchtbare, die nooit hebt gebaard, Breek uit in gejuich en gejubel, die
geen barensnood kent; Want talrijker zullen de zonen der verlatene zijn, Dan die der
gehuwde, spreekt Jahweh! Kies ruime plaats voor uw tent, Span wijd uw tentdoeken
uit; Maak langer uw koorden, Sla vaster uw pinnen! Want naar rechts en naar links
Breekt gij uit; Uw kroost zal naties bezitten, Verwoeste steden bevolken. Heb dus geen
vrees, want ge komt niet te schande, Bloos niet, want ge wordt niet beschaamd. Neen,
ge moet de schande uwer jeugd maar vergeten, De smaad van uw weduwschap niet
langer gedenken. Want uw Schepper zelf wordt uw gade, Jahweh der heirscharen
is zijn Naam; Israëls Heilige wordt uw Verlosser, God van heel de aarde wordt Hij
genoemd.

Jump For Joy-Mary en Elizabeth - ©ArtByCorby 
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VRIJDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 56:1-2

Zo spreekt Jahweh: Onderhoudt het recht, En beoefent de gerechtigheid: Want mijn
heil is nabij, Mijn gerechtigheid wordt spoedig geopenbaard. Gelukkig de mens, die
er naar handelt, Het mensenkind, dat er aan hecht; De sabbat houdt, en niet schendt,
Zijn hand bewaart van allerlei kwaad!

Jesus' Sermon on the Mount 
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VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 1:31-33

‘U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal
een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal
Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’.

Coroação de Maria 
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17 DECEMBER
Mt 1:6-11

Isaï van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn
moeder. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asaf,
Asaf van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzzia, Uzzia van Jotam, Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia, Hizkia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia. Josia was de
vader van Jechonja en zijn broers, ten tijde van de ballingschap in Babylon.

Giotto di Bondone, Legend of St Joachim, Meeting at the
Golden Gate, 1304-1306 (Cappella Scrovegni a Padova)  
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18 DECEMBER
Mt 1:22-23

Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de
profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen
Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

Gertrude Käsebier, Blessed Art Thou among Women, 1899 (The Metropolitan Museum of Art)  
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19 DECEMBER
Lc 1:16-17

En vele kinderen van Israël zal hij bekeren tot den Heer hun God; hij zal voor Hem
uitgaan met de geest en de macht van Elias, om de harten der vaders tot de kinderen
terug te brengen, en de weerspannigen tot de gezindheid van rechtvaardigen, en den
Heer een goedgestemd volk gaan bereiden.

Greta Maria Leśko, Contemporary Polish iconography - ©Greta Maria Leśko 
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20 DECEMBER
Lc 1:26-29

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea,
met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,
die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen
en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring
door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.

William-Adolphe Bouguereau, The Annunciation, 1888 
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21 DECEMBER
hoogl 2:11

Want zie, de winter is voorbij, De regen is voorgoed verdwenen.

The winter is past - ©Faithlife 



166

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Kersttijd

22 DECEMBER
1 sam 1:24-28

Zodra zij hem echter de borst ontwend had, nam zij hem met zich mee, benevens een
driejarigen stier, een efa meel en een zak wijn. Zo bracht zij het kind naar het huis van
Jahweh in Sjilo, toen het nog jong was. Ze slachtten den stier, en brachten het kind
naar Eli. Nu sprak zij: Ik bid u, heer! Heer, zo waar als gij leeft, ik ben de vrouw, die hier
bij u stond, om tot Jahweh te bidden. Om dit kind heb ik gebeden, en Jahweh heeft
mij geschonken, wat ik Hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem nu aan Jahweh af;
zolang hij leeft, blijft hij aan Jahweh afgestaan. En ze bogen zich daar voor Jahweh neer.

And they slew a bullock, and brought the child to Eli 
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23 DECEMBER
Lc 1:63

Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop: ‘Zijn naam is Johannes.’ En iedereen
was verbaasd.

Domenico Ghirlandaio, Zecharia writes John's name, 1486-1490 (Santa Maria Novella, Florence)  
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24 DECEMBER (OCHTENDMIS)
Lc 1:76

En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult
voor de Heer uit gaan als zijn wegbereider.

Jacob Jordaens, John the Baptist (Rubenshuis, Antwerpen)  



169

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Kersttijd

ZATERDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
ADVENT
Lc 1:76

En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult
voor de Heer uit gaan als zijn wegbereider.

Jacob Jordaens, John the Baptist (Rubenshuis, Antwerpen)  
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VIGILIE VAN KERSTMIS
24 december

Mt 1:20

Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom een engel
des Heren, en sprak: Josef, zoon van David, vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te
nemen; want wat in haar is geboren, is van den Heiligen Geest.

Marriage of Mary & Joseph 
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HEILIGE KERSTNACHT: NACHTMIS
25 december

Lc 2:10b-12

‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het
hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de
Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in
een voerbak ligt.’.

Bradi Barth, Gloria in excelsis Deo - ©Herbronnen vzw. 
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KERSTDAG: DAGERAADSMIS
25 december

Lc 2:15-16

Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door
de Heer is bekendgemaakt.’ Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef, en
het kind dat in de voerbak lag.

Jos Speybrouck, Adoration of the Shepherds 
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KERSTDAG: DAGMIS
25 december

Heb 1:4-5

Even hoog staat Hij boven de engelen, als de Naam, die Hij ontving, voortreffelijker is
dan de hunne. Want tot wien der engelen heeft Hij ooit gezegd: "Gij zijt mijn Zoon, Ik
heb U heden verwekt." Of wederom: "Ik zal Hem tot Vader zijn, En Hij zal Mij wezen
tot Zoon.".

Angel greeting 
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H. STEPHANUS, EERSTE MARTELAAR
26 december

Mt 10:19-20

Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat
je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want
jullie zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van je Vader die in jullie spreekt.

Peter-Paul Rubens, The Martyrdom of St Stephen, 1620 (Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)  



175

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Kersttijd

H. JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST
27 december

Jh 20:6-7

Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen.
Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.

George Richardson, The Empty Tomb, 2011 - ©George Richardson 
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HH. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN
28 december

Mt 2:13

Toen ze waren heengegaan, zie, daar verscheen een engel des Heren in een droom aan
Josef, en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte; blijf daar,
tot ik het u zeggen zal. Want Herodes komt het Kind zoeken, om Het te doden.

Benson, Flight to Egypt - ©Benson 
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HEILIGE FAMILIE
Lc 2:34-35

Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: ‘Deze jongen zal velen in Israël
ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn – ook door uw ziel
zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’.

Votre coeur o Mère divine 
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TWEEDE ZONDAG VAN KERSTMIS
Jh 1:16-18

Waarachtig, uit zijn volheid ontvingen wij allen De éne genade na de andere; Zeker,
de Wet is door Moses gegeven, Maar de genade en waarheid zijn door Jesus Christus
gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; God zelf, de eengeboren Zoon, Die in de
schoot des Vaders is, Heeft Hem verkondigd.

David Binnig, The Ten Commandments - ©David Binnig 
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OPENBARING VAN DE HEER
Mt 2:10-11

Toen ze de ster zagen, waren ze buitengewoon verheugd. En toen ze het huis waren
binnengetreden, vonden ze het Kind met zijn moeder Maria; ze vielen ter aarde neer,
en aanbaden Het. Ze openden hun schatten, en boden Het geschenken aan: goud,
wierook en mirre.

David Popiashvili, Lord's supper - ©śśśśś śśśśśśśśśś 
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DOOP VAN DE HEER
Jes 55:1

Gij allen, die dorst lijdt: ach, komt tot de wateren; Die geen geld hebt, komt wijn en
melk kopen, en eten om niet.

Horace Pippin, Christ and the Woman of Samaria, 1940 
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ASWOENSDAG
2 Kor 5:21

Hem, die geen zonde heeft gekend, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we
door Hem zouden worden: gerechtigheid Gods.

Adam4d, For us - ©Adam4d 
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DONDERDAG NA ASWOENSDAG
Lc 9:23-24

Met het oog op allen zei Hij: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met
zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil
redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.’

Pieter Bruegel de Oude, De kruisdraging, 1564 (Kunsthistorisches Museum, Wenen)  
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VRIJDAG NA ASWOENSDAG
Mt 9:14-15

Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar Hem toe met de vraag: ‘Waarom vasten
wij en de farizeeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet?’ Jezus zei hun: ‘Kunnen
bruiloftsgasten soms rouwen zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen
komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten.’

Raul Bersoza, Corazón Inmaculado de María de Fátima, 2012 - ©Raul Bersoza 
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ZATERDAG NA ASWOENSDAG
Jes 58:9-10

Dan eerst zal Jahweh u verhoren, Als ge Hem aanroept; En als ge om hulp smeekt, U
zeggen: Hier ben Ik: Wanneer ge niemand knecht in uw midden, Met de vinger nawijst,
of kwaad van hem spreekt; Wanneer ge uw hart voor den hongerige opent, En den
versmachtende verzadigt! Dan zal uw licht in de duisternis stralen, Uw nacht zal zijn als
klaarlichte dag.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De hongerigen voeden 
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EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Gen 9:12-15

En God sprak: Dit is het teken van het verbond, Dat Ik sluit voor alle geslachten, die
komen: Tussen Mij en tussen u, En alle levende wezens, die bij u zijn. Mijn boog zet
Ik in de wolken Als een teken van het verbond tussen Mij en de aarde! Wanneer Ik op
de aarde de wolken samenpak, En de boog verschijnt in de wolken, Dan zal Ik mijn
verbond gedenken Tussen Mij en u en alle levende wezens. De wateren zullen nooit
meer zwellen tot een zondvloed, Om alle vlees te verdelgen.

Sieger Köder, Sindflut - ©Sieger Köder 
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MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 25:31

Wanneer dan de Mensenzoon in zijn heerlijkheid komt, en alle engelen met Hem, zal
Hij plaats nemen op de troon zijner majesteit.

When the Son of Man comes in his glory 
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DINSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jes 55:10-11

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook
gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar
Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd,
waartoe Ik het heb gezonden.

Vincent van Gogh, Sower, 1888 (Private Collection)  
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WOENSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jona 3:7-10

Ook liet hij afkondigen: "Gegeven te Ninive, op last van den koning en zijn rijksgroten:
Mensen noch dieren, runderen noch schapen mogen iets nuttigen, voedsel nemen
of water drinken. De mensen moeten het boetekleed aandoen, en met aandrang
roepen tot God. Ook moeten allen zich van hun slecht gedrag bekeren, en van de
ongerechtigheid hunner handen. Misschien dat God zich dan nog bedenkt, en berouw
krijgt; dat Hij zijn grimmige toorn laat varen, en wij niet om ‘t leven komen." Toen God
zag wat zij deden, en hoe zij zich van hun slecht gedrag hadden bekeerd, kreeg Hij
spijt over het onheil, waarmee Hij ze gedreigd had, en voerde het niet uit.

Let people and animals be covered with sackcloth 
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DONDERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 7:12

Al wat gij dus wilt, dat de mensen u doen, doet het ook hun; want dat is de Wet en de
Profeten.

Per Krohg, 1950 (United Nations Security Council Chamber) - ©United Nations 
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VRIJDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 5:23-24

Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets
tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen
met je broeder, en kom dan terug om je offergave te brengen.

Ga u eerst met uw broeder verzoenen, 2010 
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ZATERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 5:44

Maar Ik zeg u. Bemint uw vijanden. en bidt voor wie u lasteren en vervolgen.

Jean Michel Basquiat, Jess Black And Jean Michel Basquiat Comparisons Subside 



192

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Paastijd

TWEEDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mc 9:2-4

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg
op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, en
zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Elia
verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus.

Icon of the Transfiguration 
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MAANDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
lc 6:38

Geeft, en u zal worden gegeven: een goede, volgestampte, geschudde en overlopende
maat zal u in de schoot worden gestort. Want met de maat, waarmee ge meet, zal ook
u worden gemeten.

Giving 
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DINSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jes 1:18

Komt, dan maken wij er met elkander een eind aan, Spreekt Jahweh! Al zijn uw zonden
als scharlaken, ze zullen wit zijn als sneeuw, Of rood als purper, ze zullen blank zijn als
wol.

White as snow 
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WOENSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 20:20-23

Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs bij Hem, samen met haar zonen;
ze viel voor Hem op de knieën om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: ‘Wat wil je?’
Ze antwoordde: ‘Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk,
één rechts en één links van U.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal drinken?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja, dat kunnen
we.’ Hij zei hun: ‘Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van Mij zitten?
Het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegenen gegeven, voor wie dat
door mijn Vader is weggelegd.’.

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)  
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DONDERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 16:19-24

Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag
uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder
de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op
de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam
de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke
stierf, en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op
en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. “Vader Abraham,” riep hij, “heb
medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met
water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.”.

Heinrich Aldegrever, Parabel van Lazarus en de rijke man, 1554 
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VRIJDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 21:33-40

‘Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard
aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er
een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland.
Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de
wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. De wijnbouwers grepen
zijn slaven vast; de een gaven ze een pak slaag, een ander doodden ze, een derde
stenigden ze. Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer, en ze deden
met hen hetzelfde. Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: mijn
zoon zullen ze ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen
elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit
nemen.” Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Welnu,
wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers
doen?’.

Derrick Grant, The Crucifixion - ©Derrick Grant 
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ZATERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 15:21

“Vader,” zei de zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben
het niet meer waard om uw zoon te heten.”.

Jos Speybrouck, De Verloren Zoon, uit Bijbelische Geschiedenis
door Jos Keulers (J.J. Roman & Zonen, Roermond-Maaseik), 1937 
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DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jh 2:15

En Hij maakte een zweep van koorden, dreef ze allen met schapen en runderen de
tempel uit, en smeet het geld der wisselaars op de grond en de tafels omver.

Jesus Christ casts out the money changers 
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MAANDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
lc 4:24-28

Hij ging voort. Voorwaar. Ik zeg u. geen profeet wordt in zijn eigen geboortestad
erkend. Voorwaar. Ik zeg u. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elias.
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef. zodat er over heel het land
grote hongersnood heerste. en toch. tot niemand van haar werd Elias gezonden. maar
wel tot een weduwe te Sarepta van Sidónië. Ook waren er veel melaatsen in Israël in
de tijd van den profeet Eliseüs. en toch. niemand van hen werd gereinigd. maar wel
Naämán. de Syriër. Toen ze dit hoorden. werden allen in de synagoge woedend.

Jesus Declares He Is the Messiah 
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DINSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 18:21-22

Toen kwam Petrus bij Hem en zei: ‘Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als
hij mij iets misdoet? Tot zeven keer toe?’ Jezus zei hem: ‘Niet tot zeven keer toe, zeg Ik
je, maar tot zeventig maal zeven keer toe.’

490 
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WOENSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
deut 4:8-9

en welke machtige natie heeft zulke rechtvaardige bepalingen en voorschriften,
als heel deze Wet, die ik u heden geef! Waak dus met de grootste zorg, om niets te
vergeten, van wat uw eigen ogen hebben aanschouwd; verlies het heel uw leven niet
uit uw gedachten, maar prent het uw kinderen en kleinkinderen in.

Tech parenting feature 
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DONDERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 11:18-20

Als ook de satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? U
beweert immers dat Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf. Maar als Ik door Beëlzebul
de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Daarom zullen zij uw
rechters zijn. Maar als Ik de demonen uitdrijf met de vinger van God, dan is kennelijk
het koninkrijk van God bij u gekomen.

Rene van Tol, Martelaar no 2 - ©Rene van Tol 
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VRIJDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
hos 14:4-6

Dan zal Ik hun ontrouw genezen, ze van harte beminnen, Want mijn gramschap is dan
van hen weg; Ik zal voor Israël zijn als de dauw, Als een lelie bloeit hij weer op! Hij zal
wortel schieten als een ceder, Zijn loten botten weer uit; Zijn pracht zal wezen als van
een olijf, Zijn geur als van het Libanon-woud!

I will be as the dew unto Israel 
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ZATERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
hos 6:1-3

"Komt, laat ons teruggaan tot Jahweh!" Want Hij verscheurt, maar Hij zal ons genezen,
Hij slaat, maar Hij zal ons verbinden; Na twee dagen zal Hij ons doen herleven, De
derde dag doen verrijzen, opdat wij leven voor zijn aanschijn! Laat ons Jahweh kennen,
Hem ijverig zoeken! Zodra wij Hem zoeken, vinden wij Hem: Dan komt Hij tot ons als
een milde regen, Als een lentebui, die de aarde drenkt!

He will come to us like rain 
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VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jh 3:14-15

Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de
Mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig
leven bezit.

Moses and the bronze snake (All Saints', Margaret Street in London) - ©Fr Lawrence Lew, O.P. 
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MAANDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jes 65:18-19

Maar men zal zich verheugen en eeuwig verblijden Over wat Ik zal scheppen. Zie,
Jerusalem schep Ik om in gejubel, In vreugde zijn volk; En Ik zal over Jerusalem
juichen, In mijn volk Mij verblijden! Men zal er niet langer meer horen Het geklaag van
geween of geschrei.

Joy 
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DINSDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jh 5:1-8

Enige tijd later ging Jezus voor een van de Joodse feesten naar Jeruzalem. Nu is er in
Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Betzata geheten,
met vijf zuilengangen. Daar lag gewoonlijk een groot aantal zieken, blinden, lammen
en kreupelen. Er was ook een man bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem
liggen, en omdat Hij begreep dat hij al lang ziek was, sprak Hij hem aan: ‘Wilt u graag
gezond worden?’ ‘Maar Heer,’ zei de zieke, ‘ik heb geen mens om mij in het bad te
helpen wanneer het water in beweging komt, en terwijl ik mij erheen sleep, is een
ander mij voor.’ Daarop zei Jezus: ‘Sta op, pak uw bed en loop.’.

Pieter Aertsen, The Healing of the Cripple of Bethesda, 1575 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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WOENSDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jh 5:28-29

Wees daar niet verwonderd over: er komt een uur waarop allen die in het graf liggen
zijn stem zullen horen en eruit zullen komen; wie goed hebben gedaan zullen opstaan
om te leven, wie kwaad hebben gedaan zullen opstaan om veroordeeld te worden.

Sheila Massey Conner, The Harrowing of Hell, 2011 - ©Sheila Massey Conner 
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DONDERDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
ex 32:9-14

En Jahweh vervolgde tot Moses: Ik heb nu gemerkt, wat voor volk het is: een
halsstarrig volk. Laat Mij dus begaan, en mijn woede op hen koelen; Ik zal ze
vernietigen en dan van u een groot volk maken. Maar Moses trachtte Jahweh, zijn
God, te vermurwen, en sprak: Ach, Jahweh, waarom zoudt Gij uw woede koelen op
uw volk, dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Waarom
zouden de Egyptenaren zeggen: "Met opzet heeft Hij hen weggeleid, om hen in de
bergen te doen omkomen en hen van de aarde te verdelgen!" Laat toch uw ziedende
gramschap bedaren, en trek het onheil weer terug van uw volk. Gedenk toch uw
dienaren Abraham, Isaäk en Israël, wien Gij bij Uzelf hebt gezworen: "Ik zal uw kroost
talrijk maken als de sterren aan de hemel, en hun heel dit land schenken, dat Ik hun
heb beloofd, en zij zullen het als erfdeel bezitten voor eeuwig." Toen kreeg Jahweh
spijt over het onheil, waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

David Paynter’, Transfiguration (St. Thomas’s College in Colombo, Sri Lanka)  
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VRIJDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
wijsheid 2:18-20

Want is de rechtvaardige Gods zoon, dan zal Hij hem helpen, En uit de hand van zijn
vijanden redden. Met smaad en mishandeling zullen wij hem beproeven, Om zijn
zachtmoedigheid te zien, zijn geduld te toetsen. Wij willen hem veroordelen tot een
schandelijke dood; Want hij wordt toch gered, zo beweert hij.

Riverside, Vale Of Tears - ©Riverside 



212

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Paastijd

ZATERDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jer 11:19-20

Ik zelf was als een argeloos lam, Dat naar de slachtbank wordt geleid. Ik wist niet
eens, dat zij aanslagen tegen mij smeedden: Komt, laten we de boom in zijn volle
kracht vellen, Hem uit het land der levenden rukken, Zodat zijn naam niet meer
wordt genoemd. Jahweh der heirscharen, rechtvaardige Rechter, Die harten en nieren
doorgrondt: Laat mij zien, hoe Gij wraak op hen neemt, Want U vertrouw ik mijn recht
toe.

Francisco de Zurbarán, Agnus Dei, 1635–40 (Prado Museum in Madrid, Spain)  
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VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jh 12:23-28

Jesus antwoordde hun, en sprak: Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt
wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft ze alleen; maar zo ze sterft, brengt ze rijke vruchten voort. Wie zijn leven liefheeft,
zal het verliezen; maar wie in deze wereld zijn leven haat, zal het behouden ten
eeuwigen leven. Zo iemand mijn dienaar wil zijn, hij volge Mij na; en waar Ik ben, daar
zal ook mijn dienaar zijn. Zo iemand Mij dient, dan zal de Vader hem eren. Nu is mijn
ziel ontsteld, en wat zal Ik zeggen? Vader, red Mij uit deze stonde? Neen, want daarom
juist ben Ik tot deze stonde gekomen! Vader, verheerlijk uw Naam! Toen kwam er een
stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem opnieuw verheerlijken.

Holy Week 
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DINSDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
num 21:6-9

Daarom zond Jahweh vergiftige slangen onder het volk, die het beten, zodat er velen
van Israël stierven. Toen liep het volk naar Moses, en sprak: Wij hebben gezondigd;
want we zijn onbeschaamd geweest tegen Jahweh en tegen u! Bid Jahweh toch, dat
Hij de slangen van ons wegneemt. En Moses bad voor het volk. Toen sprak Jahweh tot
Moses: Maak een slang, en bevestig die aan een paal; dan zal iedereen, die gebeten is
en er naar opziet, in leven blijven. Moses maakte een koperen slang, en bevestigde die
aan een paal. En wanneer iemand door een slang werd gebeten, en hij zag op naar de
koperen slang, dan bleef hij in leven.

William Blake, Moses and the Serpent 
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WOENSDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
dan 3:25

De koning hernam: Maar ik zie vier mannen vrij door het vuur gaan; zij hebben geen
enkel letsel gekregen, en de vierde ziet er uit als een godenzoon.

The fiery furnace 
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DONDERDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 8:55-58

Gij noemt Hem uw God, en toch erkent gij Hem niet. Maar Ik ken Hem wèl; en als Ik
zeide, Hem niet te kennen, dan was Ik een leugenaar evenals gij. Ja waarlijk, Ik ken
Hem, en zijn woord onderhoud Ik. Abraham, uw vader, zag juichend van blijdschap
mijn dag tegemoet; hij heeft hem gezien en van vreugde gejubeld. — Maar de Joden
zeiden Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar oud, en Gij hebt Abraham gezien? Jesus sprak
tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham werd, ben Ik.

Audrey, Before Abraham was, I am - ©Audrey 
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VRIJDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jer 20:11

Maar Jahweh staat mij terzijde als een machtige held: Mijn vervolgers zullen vallen
en machteloos zijn; Ze zullen blozen van schaamte, omdat hun toeleg mislukt, Van
eeuwige, onvergetelijke schande!

Lion of Judah 
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ZATERDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
eze 37:26-28

Dan zal Ik met hen een vredesbond sluiten: een eeuwigdurend verbond, en hun
mijn genade en zegen schenken. Ik zal mijn heiligdom in hun midden plaatsen tot in
eeuwigheid, en mijn woning zal onder hen gevestigd zijn: Ik zal hun een God, zij Mij
een volk zijn! Dan zullen de volken erkennen, dat Ik, Jahweh, Israël heb geheiligd, als
mijn heiligdom onder hen gevestigd blijft voor eeuwig!

Mass 
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PALMZONDAG
Mc 15:34,

Omstreeks het negende uur riep Jesus met luider stem: Eloi Eloi, lamma sabaktáni; dat
is: "Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij Mij!".

Scott Allen Hill, WHY HAVE YOU FORSAKEN ME? - ©Scott Allen Hill 
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MAANDAG VAN DE GOEDE WEEK
Jh 12:1-3

Jezus kwam zes dagen voor het paasfeest naar Betanië, de woonplaats van Lazarus, de
man die door Jezus uit de doden was opgewekt. Men gaf daar een maaltijd ter ere van
Hem; Marta trad op als gastvrouw en Lazarus was een van degenen die met Hem aan
tafel zaten. Maria kwam met een litra echte, heel dure nardusbalsem naar Jezus toe,
zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar haren af. Het huis werd vervuld
van de balsemgeur.

He Qi, Mary Magdalene, 2001 - ©He Qi 
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DINSDAG VAN DE GOEDE WEEK
jes 49:2-6

Hij maakte mijn mond een vlijmend zwaard, Hield Mij in de schaduw van zijn hand
verborgen; Hij wette Mij tot een scherpe pijl, En stak Mij weg in zijn koker. Hij sprak
tot Mij: Gij zijt mijn Dienaar, Door wien Ik Mij glorie bereid. Zo werd Ik geëerd in
de ogen van Jahweh, En mijn God was mijn kracht. Ik zeide: Ik zwoeg tevergeefs,
Voor niets en vruchteloos verspil Ik mijn kracht; Mijn aanspraak is echter bij Jahweh,
Mijn loon bij mijn God! Maar nu spreekt Jahweh, Die tot zijn Dienaar Mij vormde
van de moederschoot af, Om Jakob tot Hem terug te brengen, En Israël voor Hem te
verzamelen: Hij spreekt: Het is te gering, mijn Dienaar te zijn, Om Jakobs stammen op
te richten en Israëls resten terug te brengen: Ik stel U tot Licht voor de heidenen, Om
mijn heil te doen reiken tot de grenzen der aarde!

Sword and bible 
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WOENSDAG VAN DE GOEDE WEEK
mt 26:14-16

Toen ging één van de twaalf, Judas Iskáriot genaamd, naar de opperpriesters, en
sprak: Wat wilt gij me geven, als ik Hem aan u overlever? Ze beloofden hem dertig
zilverlingen. Van toen af zocht hij naar een gelegenheid, om Hem te verraden.

Barna da Siena, The pact of Judas, ca. 1350s (“Stories from the New Testament”, in
the right-side aisle of San Gimignano’s Collegiate Church of the Assumption of Mary)  
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CHRISMAMIS
Lc 4:16-20a

Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij
op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van
de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven
staat: De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen
de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun
vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in
vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is . Daarna
rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.

Jesus preaches in the synagoge 
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WITTE DONDERDAG
1 Kor 11:23-26

Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb
doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood
nam, het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het
is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Na de maaltijd zei Hij zo ook van de
beker: ‘Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om Mij te
gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken.’ Telkens als u dus dit brood eet en uit
de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt.

Pope Francis celebrating ad orientem 
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GOEDE VRIJDAG
Jh 19:36-37

Want dit is geschied, opdat de Schrift zou worden vervuld: "Geen been zal Hem
verbrijzeld worden". En weer een ander Schriftwoord zegt: "Ze zullen opzien tot Hem,
dien ze hebben doorboord".

Jos Speybrouck, The Piercing of Christ (The Feast of the
Sacred Heart of Jesus from Liturgical Calendar poster series) 
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PAASWAKE
Jes 55:10-11

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook
gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar
Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd,
waartoe Ik het heb gezonden.

Vincent van Gogh, Sower, 1888 (Private Collection)  
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PAASZONDAG
Jh 20:6-7

Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen.
Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.

George Richardson, The Empty Tomb, 2011 - ©George Richardson 
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MAANDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN
Mt 28:8-9

Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om
het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. ‘Gegroet’, zei
Hij. Ze gingen naar Hem toe, grepen Hem bij de voeten vast en vielen voor Hem op de
knieën.

Daniel Owen, Detail from Stained Glass, 2010 (Church of
the Ascension, Timoleague, Co. Cork) - ©Daniel Owen 
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TWEEDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 20:26-28

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen bijeen, en ook Tomas was
er bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jesus binnen, plaatste Zich in hun
midden, en zeide: Vrede zij u! Daarna sprak Hij tot Tomas: Leg uw vinger hier, en bezie
mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar
gelovig. Tomas gaf Hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God!

David Binnig, Thomas puts a finger in Jesus' wound - ©David Binnig 
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DERDE ZONDAG VAN PASEN
1 Joh 2:1-2

Mijn kinderkens, ik schrijf u dit, opdat gij niet zondigt. En mocht iemand zondigen,
dan hebben we bij den Vader een Helper: Jesus Christus, den Gerechte; Hij is een
verzoening voor onze zonden; en niet voor de onze alleen, maar ook voor die van heel
de wereld.

David Richardson, Crucifixion - He died for our sins, descended
into hades and rose from the dead - ©David Richardson 
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VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 10:17-18

‘Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te
nemen. Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb
Ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen. Dat is de opdracht die
Ik van mijn Vader heb ontvangen.’.

Lucas Cranach the Elder, Der Heilige Dreifaltigkeit, c.1516 - 1518
(The Paula Modersohn-Becker Museum, Bremen, Germany)  
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VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 15:1-3

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Als een van mijn ranken
geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij
die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd
door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.

Mark Lawrence, Jesus Christ The True Vine - ©Mark Lawrence 
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ZESDE ZONDAG VAN PASEN
1 Joh 4:10

Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft
bemind en zijn Zoon heeft gezonden tot verzoening voor onze zonden.

Sacred heart 
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HEMELVAART VAN DE HEER
Mc 16:19-20

Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij
plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te
dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende
tekenen.

Carbonnier, Ascension (Maison mère des Lazaristes, Paris)  
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ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 17:14-17

Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet
van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg
te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de
wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw
woord is waarheid.

Standard Bible Story Readers, Book Four, Jesus prays for his disciples, 1925 
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PINKSTEREN
Jh 20:22-23

Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie
iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan
blijven ze behouden.’.

William Blake, Christ Appearing to His Disciples After the
Resurrection, 1795 (National Gallery of Art, Washington, D.C)  
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PINKSTERMAANDAG
Jh 14:16-17

En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie
zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem
niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie
zijn.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson 
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HEILIGE DRIEVULDIGHEID
Mt 28:19-20a

Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.

Pieter Franciscus Dierckx, St. Willibrordus predikt langs de Schelde, 1939 (Heilig-Hartkerk, Antwerpen)  
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SACRAMENTSDAG
Ex 24:5-7

Vervolgens gaf hij aan israëlietische jongemannen bevel, om brandoffers op te dragen
en voor Jahweh jonge stieren als vredeoffers te slachten. Toen nam Moses de helft van
het bloed en goot het in schalen; de andere helft sprenkelde hij over het altaar. Daarna
nam hij het verbondsboek en las het voor ten aanhoren van het volk. Zij herhaalden:
Alles, wat Jahweh heeft gezegd, zullen we doen en daaraan gehoorzamen.

Holy sacrifice of the Mass 
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HEILIG HART VAN JEZUS
Jh 19:33-35

Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al dood was, braken ze zijn benen niet.
Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit
en water. Hiervan getuigt iemand die het gezien heeft – zijn getuigenis is betrouwbaar
en hij is er zeker van dat hij de waarheid spreekt – opdat ook u zult geloven.

Rene van Tol, Kruisiging no 1 (Museum Catharijneconvent, Utrecht) - ©Rene van Tol 
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TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 Sam 3:9-10

En hij zeide tot Samuël: Ga weer slapen; en mocht het gebeuren, dat iemand u roept,
antwoord dan: Spreek Jahweh, uw dienaar luistert. Samuël ging dus heen, en legde
zich op zijn plaats te rusten. Toen kwam Jahweh bij hem staan, en evenals de vorige
malen riep Hij: Samuël, Samuël! Nu antwoordde Samuël: Spreek, uw dienaar luistert.

Corbin Watkins, SAMUEL HEARS GOD’S VOICE - ©Corbin Watkins 
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DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 1:16-18

Toen Hij eens langs het meer van Galilea ging, zag Hij Simon en Andreas, den broer
van Simon, het net uitwerpen in het meer; want ze waren vissers. En Jesus sprak tot
hen: Volgt Mij; Ik zal mensenvissers van u maken. Aanstonds verlieten ze de netten, en
volgden Hem.

James Tissot, Vocation de Saint Pierre et Saint André, between 1886 and 1894 (Brooklyn Museum)  
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VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 1:23-26

En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine
geest, luid te krijsen: ‘Wat wilt U van ons, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om
ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!’ Jezus strafte hem af:
‘Houd uw mond en ga uit hem weg.’ En de onreine geest schudde hem door elkaar en
onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.

Ian Pollock, Miracle 24: Man with the Unclean Spirit, 2000 - ©Ian Pollock 



244

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Tijd doorheen het jaar

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 1:29-39

‘Vanuit de synagoge gingen ze regelrecht naar het huis van Simon en Andreas, samen
met Jakobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en
meteen spraken ze met Hem over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand
en liet haar opstaan. De koorts verliet haar, en ze bediende hen. ’s Avonds, toen de
zon was ondergegaan, brachten ze allen bij Hem die ziek waren en die van demonen
te lijden hadden. Heel de stad was samengestroomd voor de deur. Hij genas vele
zieken van allerlei kwalen, en Hij dreef veel demonen uit; Hij stond de demonen niet
toe te spreken, omdat ze wisten wie Hij was. En in alle vroegte, het was nog nacht,
stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats en bleef daar bidden. Simon
en zijn metgezellen gingen Hem achterna, en ze vonden Hem en zeiden tegen Hem:
‘Iedereen zoekt U.’ Hij zei hun: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in
de buurt, zodat Ik ook daar kan verkondigen. Want met dat doel ben Ik weggegaan.’
En Hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen en dreef de demonen uit.

"Très Riches Heures du Duc de Berry", Jesus drives out a demon 
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ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 1:40-42

Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: ‘Als
U wilt, kunt U me rein maken.’ Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan.
‘Ik wil het, word rein’, zei Hij. Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein.

Rembrandt Harmensz. van Rijn, Jesus and the leper 
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ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
2 Kor 1:19-22

Want Gods Zoon, Christus Jesus, die door ons onder u is gepreekt, door mij, Silvanus
en Timóteus, Hij is niet "Ja" en "Neen" geweest, maar bij Hem was het slechts "Ja".
In Hem toch zijn alle beloften Gods: "Ja"; en daarom is ook door Hem ons "Amen",
God ter ere. Welnu, God, die ons en u onwankelbaar aan Christus bindt en ons heeft
gezalfd, Hij heeft ook zijn zegel op ons gedrukt, en de waarborg van den Geest in onze
harten gelegd.

dios uno y trino 
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ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 2:18-22

De leerlingen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten. Men kwam Hem
zeggen: ‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de farizeeën
wel, maar doen uw leerlingen dat niet?’ Jezus zei hun: ‘Kunnen bruiloftsgasten soms
vasten zolang de bruidegom bij hen is? Zolang ze de bruidegom bij zich hebben,
kunnen ze niet vasten. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen
is weggenomen, en dan, op die dag, zullen ze vasten. Niemand naait een lap van
ongekrompen stof op een oude jas. Anders trekt het opgezette stuk eraan, nieuw aan
oud, en wordt de scheur nog erger. Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken.
Anders doet de wijn de zakken barsten, en gaat de wijn verloren met de zakken. Nee,
jonge wijn moet in nieuwe zakken.’.

MMBOX, New wine in old wineskins, 2012 (Mc 2:22) - ©MMBOX 
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NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
2 kor 4:6-7

‘Want God, die gezegd heeft: "Licht zal schijnen uit duisternis," Hij heeft licht
ontstoken in onze harten, opdat vandaar de kennis van Gods heerlijkheid, die op
Christus’ aangezicht ligt, naar buiten zou stralen. Maar we bezitten deze schat in lemen
vaten; want de overvloed van kracht komt van God, en niet uit onszelf.

Rebecca Brogan, The All-Surpassing Power in Jars of Clay - ©Rebecca Brogan 
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TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 3:28-29

‘Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden, hun zonden en
de lastertaal die ze gesproken hebben. Maar wie de heilige Geest lastert, krijgt in
eeuwigheid geen vergeving, maar is schuldig aan een eeuwige zonde.’.

Holy Ghost 



250

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Tijd doorheen het jaar

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 4:30-32

Ook zei Hij: ‘Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken, of met welke
gelijkenis geven we het weer? Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid
wordt. Het is het kleinste van alle zaden op aarde, maar als het gezaaid is, komt het op
en wordt het groter dan alle andere struiken en het krijgt grote takken, zodat de vogels
van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’.

Agnes Leung, Faith as a mustard seed, 2006 - ©Agnes Leung 
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TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 4:35-38

Tot hen sprak Hij nog op diezelfde dag, toen het reeds laat was geworden: Laat ons
oversteken naar de andere kant. Toen lieten ze de menigte gaan, en namen Hem mee,
daar Hij reeds in de boot was; ook andere boten waren er bij. En een hevige storm
brak los, en de golven sloegen over de boot, zodat ze vol water kwam. Hij zelf lag aan
de achtersteven op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker, en zeiden tot Hem:
Meester, raakt het U niet, dat wij vergaan?

Ernest Vincent Wood III, Struggling Sailor Sleeping Savior - ©Ernest Vincent Wood III 



252

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Tijd doorheen het jaar

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 5:41

Hij vatte het kind bij de hand, en sprak tot haar: Talita koemi: wat betekent: Meisje, Ik
zeg u, sta op!

J. Kirk Richards, Daughter of Jairus - ©J. Kirk Richards 
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VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
2 Kor 12:7

Zelfs niet op grond van buitengewone openbaringen. En opdat ik hierop niet ijdel
zou worden, is mij een doorn in het vlees gestoken; een engel van Satan, om mij met
vuisten te slaan, opdat ik niet hoogmoedig zou worden.

Crown of Thorns graffiti 
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VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 6:10-12

Hij zei tegen hen: ‘Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder
reist. En als je ergens niet ontvangen wordt, en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan
weg, en stamp het zand van je voeten: een getuigenis tegen hen!’ Ze gingen op weg en
riepen op tot bekering.

mappystyle, Converse hipster 
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ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 6:34

Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer met hen te
doen, omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te
onderrichten.

Jesus with children 
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ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
2 Kon 4:42-44

Eens kwam er iemand uit Báal-Sjalisja, die voor den godsman twintig gerstebroden
als eerstelingenbrood en een zak vers koren had meegebracht. Eliseus beval: Geef
het aan het volk te eten. Zijn dienaar antwoordde: Hoe kan ik dit nu aan honderd
man voorzetten? Maar Eliseus hernam: Geef het aan het volk te eten; want zo spreekt
Jahweh! Ge zult eten, en nog overhouden. Nu zette hij het hun voor; en toen ze
gegeten hadden, hielden ze nog over, zoals Jahweh gezegd had.

François-Xavier de Boissoudy, La multiplication des pains, 2016 - ©François-Xavier de Boissoudy 
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ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ex 16:4

Toen sprak Jahweh tot Moses: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel doen regenen; en
het volk zal iedere dag zijn dagelijks deel kunnen rapen. Maar Ik stel het tegelijk op de
proef of het mijn Wet wil beleven of niet.

Jim LePage, Word: Crucifixion (Revolting Beauty) - ©Jim LePage 



258

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Tijd doorheen het jaar

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jh 6:41-44

Intussen waren de Joden gaan morren omdat Hij gezegd had: ‘Ik ben het brood dat
uit de hemel is neergedaald.’ ‘Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef?’ zeiden ze. ‘En
zijn vader en moeder zijn hier toch bekend? Hoe kan Hij dan beweren: “Ik ben uit de
hemel neergedaald”?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Houd op met dat gemor! Niemand
kan naar Mij toe komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem naar Mij toe haalt
– en Ik laat hem op de laatste dag opstaan.’

Jesus returning with parents Mary and Joseph to Nazareth 



259

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Tijd doorheen het jaar

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jh 6:51

‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood
eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het
leven van de wereld.’.

Dave Manning, First Holy Communion - ©Dave Manning 
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EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Ef 5:25-27

Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals ook Christus de Kerk heeft bemind. Hij heeft
Zich voor haar overgeleverd: om haar te heiligen en te reinigen door het Waterbad,
vergezeld van het woord; om Zich een heerlijke Kerk te bereiden, zonder vlek of
rimpel of iets van die aard, maar heilig en zonder enige smet.

Raúl Berzosa, Triumph of the Church Over Sin, 2009 - ©Raúl Berzosa 
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TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Jak 1:17-18,21-22

Niet dan goede gift en volmaakte gave komt van boven, en daalt neer van den Vader
der lichten, bij wien geen verandering bestaat of schaduw van wisselvalligheid. Uit
vrije wil heeft Hij ons door de prediking der waarheid verwekt, opdat we de eersteling
zijner schepselen zouden zijn. Legt daarom alle onreinheid af en uitwas van boosheid,
maar neemt met zachtmoedigheid het woord in u op, dat op u is geënt, en dat uw
zielen kan redden. Weest werkers van het woord, en niet hoorders alleen; anders
bedriegt gij uzelf.

Michael D. O’Brien, Jonas - ©Michael D. O’Brien 
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DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 7:37

Ze stonden ten hoogste verbaasd, en ze zeiden: Hij heeft alles wél gedaan; de doven
doet Hij horen, en de stommen doet Hij spreken.

Chuck Baird, Sign for "Jesus" - ©Chuck Baird 



263

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar B — Tijd doorheen het jaar

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 8:27-31

Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg
vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze zeiden Hem:
‘Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen: “Een van de
profeten.” ’ Hij vroeg hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoordde
Hem: ‘U bent de Messias.’ Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken. Hij
begon hun uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet verworpen
worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht
worden, en na drie dagen opstaan.

Who do you say I am? 
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VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
wijsheid 2:18-20

Want is de rechtvaardige Gods zoon, dan zal Hij hem helpen, En uit de hand van zijn
vijanden redden. Met smaad en mishandeling zullen wij hem beproeven, Om zijn
zachtmoedigheid te zien, zijn geduld te toetsen. Wij willen hem veroordelen tot een
schandelijke dood; Want hij wordt toch gered, zo beweert hij.

Riverside, Vale Of Tears - ©Riverside 
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ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 9:40-42

Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons. Want als iemand je een beker water geeft
omdat jullie van Christus zijn, Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.
Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een
molensteen om zijn nek in zee geworpen worden.

Geef geen ergernis, 1891 
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ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Heb 2:9

Maar wel zien we Jesus met glorie en luister gekroond, omdat Hij de dood heeft
ondergaan; Hij, die een korte tijd beneden de engelen was gesteld, om door Gods
genade de dood te smaken voor allen.

Philippe de Champaigne, Crown of Thorns 
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ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 10:29-30

Jesus sprak: Voorwaar, Ik zeg u: Er is niemand, die huis, broers of zusters, vader of
moeder, kinderen of akkers om Mij en om het evangelie verlaat, of hij zal ontvangen:
nu in deze wereld, zij het ook te midden van vervolgingen, het honderdvoud van
huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers; en in de toekomstige wereld het
eeuwige leven.

Raul Berzosa, María, Madre de la Eucaristía, 2015 - ©Raul Berzosa 
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NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Jes 53:10

Neen, maar het had Jahweh behaagd, Hem door lijden te breken, En als waarachtig
zoenoffer Zijn leven te nemen. Nu zal Hij zijn kroost zien in lengte van dagen, Als Hij
volbracht heeft wat Jahweh behaagt.

Picasso, Crucifixión, 1930 
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DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 10:51-52

Jesus sprak tot hem: Wat wilt ge, dat Ik voor u doe? De blinde zeide Hem: Rabboni, dat
ik zien zal. En Jesus sprak tot hem: Ga; uw geloof heeft u gered. En aanstonds zag hij
weer, en volgde Hem op zijn weg.

kevart, Blind Beggar Bartimaeus - ©kevart 
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EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 12:28-31

Toen iemand van de schriftgeleerden hen had horen redeneren en zag dat Hij hun een
juist antwoord had gegeven, ging hij Hem vragen: ‘Wat is het allereerste gebod?’ Jezus
antwoordde: ‘Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer; u
zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw
verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als
uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.’.

Crezo Barredo, Domingo 31º ordinario, 1999 - ©Crezo Barredo 
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TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 12:41-44

Gezeten tegenover de offerkist, bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist
gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes
in gooide, ter waarde van een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen
hen: ‘Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen.
Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede
alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.’.

James C. Christensen, The widow's mite, 1988 - ©James C. Christensen 
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DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 13:26

En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen, met veel macht en
heerlijkheid.

Son of man coming on the clouds 
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CHRISTUS KONING
Op 1:8

‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de
Albeheerser.

Daniel Mitsui, Christ in Majesty, 2012 - ©Daniel Mitsui 



LEZINGEN VOOR
ZONDAGEN EN FEESTEN

GEWONE VORM VAN
DE ROMEINSE RITUS

JAAR C

KERSTTIJD





274

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar C — Kersttijd

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 21:25-26

En er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren; en op de aarde doodsangst onder
de volken, radeloos door het donderend geweld van de zee en de golven. De mensen
zullen verstijven van vrees en bange verwachting, van wat de wereld gaat overkomen;
want de krachten der hemelen zullen worden geschokt.

Larry Landolfi, Medjugorje Moonrise 
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MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 2:4

Hij zal tussen de volkeren scheidsrechter zijn, En recht verschaffen aan machtige
naties: Dan smeden ze hun zwaarden tot ploegijzers om, En hun lansen tot sikkels;
Geen volk trekt zijn zwaard meer tegen een ander, En niemand oefent zich voor de
strijd.

donated to the UN by the USSR in 1959, Let Us Beat Swords into Plowshares, 1959 
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DINSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 11:1-5

Dan zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten, Een scheut uit zijn wortel
ontkiemen. De geest van Jahweh zal op Hem rusten: De geest van wijsheid en
verstand, De geest van raad en sterkte, De geest van kennis en godsvrucht, En de vrees
voor Jahweh Zal hem vervullen. Niet naar uiterlijke schijn zal Hij richten, Geen vonnis
vellen op horen-zeggen alleen; Den zwakke zal Hij recht verschaffen, Eerlijk uitspraak
doen voor de armen in het land. Maar den tyran zal Hij striemen met de gesel van
zijn mond, Den boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid is de
gordel om zijn heupen, Waarachtigheid de band om zijn lenden.

Cod. St. Peter perg. 139, Blatt 7v, from the Scherenberg Psalter, Tree of Jesse with the Madonna
and Child, ca. 1260 (Badische Landesbibliothek (Baden State Library), Karlsruhe, Germany)  
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WOENSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 25:8

En doet de dood voor eeuwig te niet. Jahweh der heirscharen wist de tranen van alle
gezichten, Neemt over de hele aarde de schande weg van zijn volk! Waarachtig, Jahweh
heeft het gezegd!

He will swallow up death in victory 
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DONDERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Mt 7:24-27

‘Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn
huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind
stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots
gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als
een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen
kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het
werd één grote ruïne.’.

Daily Grace, Build on the rock, 2012 - ©Daily Grace 
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VRIJDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 29:18-19

Dan zullen de doven horen wat in het boek staat geschreven, De blinde ogen zien, van
donker en duister verlost; De ongelukkigen zich telkens meer in Jahweh verheugen,
De armsten onder de mensen in Israëls Heilige juichen.

Be blessed 
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ZATERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 30:26

Zal het licht der maan als zonnelicht stralen. Het licht der zon zal zevenmaal krachtiger
zijn, En als het licht van zeven dagen schitteren, Wanneer Jahweh de wonden van zijn
volk zal verbinden, De striemen geneest, die Hij sloeg.

Pokémon Sun and Pokémon Moon 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 3:6

En alle vlees zal zien Gods heil.

Harrowing of Hell, c 1240 
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MAANDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 35:3-5

Maakt dan de slappe handen krachtig. Stevigt de knikkende knieën. Zegt tot de harten
in angst. Houdt moed. hebt geen vrees! Ziet. hier is uw God. Hij komt. om de wraak te
voltrekken! God zal vergelden. Zelf zal Hij komen. om u te verlossen! Dan worden de
ogen der blinden ontsloten. En de oren der doven gaan open.

Eustache Le Sueur, Christ Healing the Blind Man, eerste helft
17e eeuw (Bildergalerie (Sanssouci), Potsdam, Duitsland)  
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DINSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 40:3-5

Daar roept men: Baant Jahweh een weg in de steppe, Effent een pad in de woestijn
voor onzen God; Elk dal moet gevuld, alle bergen en heuvels geslecht, De krochten
moeten een vlakte worden, de klip een vallei. Dan zal de glorie van Jahweh zich tonen,
Alle vlees ze aanschouwen; Allen zullen Gods heerlijkheid zien. De mond van Jahweh
heeft het gezegd!

Massimo Stanzione, St. John the Baptist Preaching, 1635 (Prado)  
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WOENSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 40:29-31

Hij versterkt den vermoeide, En verdubbelt de kracht van den zwakke. Jonge mannen
worden nog moede en mat, Forse knapen kunnen bezwijken: Maar die op Jahweh
vertrouwen, vernieuwen hun kracht, Slaan hun vleugels als adelaars uit; Ze lopen,
maar worden niet moe, Ze rennen, maar worden niet mat!

They shall mount up with wings like eagles - ©overcomersart.com 
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DONDERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 41:17-20

De armen en ellendigen zoeken water, ze vinden het niet, En hun tong is verdroogd
van de dorst. Ik. Jahweh, zal ze verhoren, Ze niet verlaten, Israëls God. Op kale rotsen
laat Ik stromen ontspringen, En bronnen te midden der krochten; Ik maak een
vijver van de woestijn, Van het dorstige land een fontein. Ik zal de steppe met ceders
beplanten. Met acacia, oleaster, olijf; In de wildernis cypressen zetten, Naast platanen
en dennen: Opdat ze zien en erkennen, Het begrijpen en het verstaan, Dat de hand
van Jahweh het doet, Israëls Heilige het wrocht!

gogol, HD Wallpaper River - ©gogol 
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VRIJDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 48:17-18

Zo spreekt Jahweh. Uw Verlosser. Israëls Heilige. Ik ben Jahweh. uw God. Die u leert
tot uw heil. Die u leidt op de weg. die gij bewandelen moet. Ach. neemt toch mijn
geboden ter harte! Dan zal uw vrede zijn als een stroom. Uw heil als de golven der zee.

River with stepping stones 
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ZATERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
ADVENT
mt 17:11-13

Hij antwoordde hun: Zeker, Elias komt, en zal alles herstellen. Maar Ik zeg u: Elias
is reeds gekomen; ze hebben hem echter niet erkend, maar met hem gedaan, wat
ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon van hen hebben te lijden. Toen begrepen de
leerlingen, dat Hij hun over Johannes den Doper gesproken had.

John the Baptist 
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DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
sef 3:14

Jubel. dochter van Sion. Israël. juich. Verheug en verblijd u. dochter van Jerusalem.
met heel uw hart.

Daughter of Zion 
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MAANDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
num 24:2-5

Toen Balaäm echter zijn ogen opsloeg en Israël volgens zijn stammen gelegerd zag.
kwam de geest van God op hem. Hij hief zijn orakel aan. en sprak. Godsspraak van
Balaäm. zoon van Beor. Godsspraak van den man. met het open oog. Godsspraak
van een. die Gods woorden hoort. En de gedachte van den Allerhoogste kent. Die
gezichten van den Almachtige schouwt. En neerzinkt met ontsluierde blik. Hoe schoon
zijn uw tenten. o Jakob. Uw woningen. o Israël.

Christina Mattison Ebert, Parashat Balak - ©Christina Mattison Ebert 
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DINSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
sef 3:13

Dan zal Israëls Rest geen kwaad meer bedrijven, Geen leugens meer spreken, En wordt
in hun mond Geen bedriegelijke tong meer gevonden. Neen, ze zullen weiden en
rusten, Niemand schrikt ze meer op!

The tongue 
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WOENSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 45:22-23

Wendt u tot Mij, dan wordt gij gered, alle grenzen der aarde; Want Ik ben God, er is
geen ander! Ik zweer bij Mijzelf, uit mijn mond komt de waarheid, Het woord, dat
nooit wordt herroepen. Voor Mij moet iedere knie zich buigen, Iedere tong bij Mij
zweren.

Kacper Pempel, People kneel on the street as they take part in a Corpus Christi
procession, 2013 (Gora Kalwaria, Poland) - ©CNS photo/Kacper Pempel, Reuters 
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DONDERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 54:1-5

Jubel, onvruchtbare, die nooit hebt gebaard, Breek uit in gejuich en gejubel, die
geen barensnood kent; Want talrijker zullen de zonen der verlatene zijn, Dan die der
gehuwde, spreekt Jahweh! Kies ruime plaats voor uw tent, Span wijd uw tentdoeken
uit; Maak langer uw koorden, Sla vaster uw pinnen! Want naar rechts en naar links
Breekt gij uit; Uw kroost zal naties bezitten, Verwoeste steden bevolken. Heb dus geen
vrees, want ge komt niet te schande, Bloos niet, want ge wordt niet beschaamd. Neen,
ge moet de schande uwer jeugd maar vergeten, De smaad van uw weduwschap niet
langer gedenken. Want uw Schepper zelf wordt uw gade, Jahweh der heirscharen
is zijn Naam; Israëls Heilige wordt uw Verlosser, God van heel de aarde wordt Hij
genoemd.

Jump For Joy-Mary en Elizabeth - ©ArtByCorby 
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VRIJDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 56:1-2

Zo spreekt Jahweh: Onderhoudt het recht, En beoefent de gerechtigheid: Want mijn
heil is nabij, Mijn gerechtigheid wordt spoedig geopenbaard. Gelukkig de mens, die
er naar handelt, Het mensenkind, dat er aan hecht; De sabbat houdt, en niet schendt,
Zijn hand bewaart van allerlei kwaad!

Jesus' Sermon on the Mount 
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VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 1:41

Toen Elisabet de groet van Maria vernam, sprong het kind op in haar schoot, en werd
Elisabet van den Heiligen Geest vervuld.

Arcabas, Visitation - ©Arcabas 
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17 DECEMBER
gen 49:8-10

Juda, u prijzen uw broeders; Uw hand drukt op de nek van uw vijand, De zonen van
uw vader buigen zich voor u neer! Juda, als een leeuwenwelp Stijgt gij omhoog na de
buit, mijn zoon! Hij kromt zich, hij vlijt zich neer als een leeuw, En als een leeuwin:
wie durft hem wekken? De schepter zal van Juda niet wijken, De staf niet tussen zijn
voeten, Totdat Hij komt, wien ze behoort, En voor wien de volken zich bukken.

Aslan 
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18 DECEMBER
Mt 1:23

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam
Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

Traditional greek icon, De ontmoeting van Joachim en Anna (Private collection)  
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19 DECEMBER
Lc 1:5-6

In de dagen van Herodes, koning van Judea, was er een priester Zakarias geheten, uit
het priesterlijk geslacht van Abias; zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron,
en heette Elisabet. Beiden waren rechtschapen in de ogen van God, en leefden
onberispelijk in al de geboden en voorschriften van den Heer.

François-Xavier de Boissoudy, Zacharie et Élisabeth, 2014 - ©François-Xavier de Boissoudy 
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20 DECEMBER
Lc 1:28-30

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij
raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te
betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij
God.’

Our Lady of the Rosary 
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21 DECEMBER
hoogl 2:8-9

Maar hoor. mijn beminde! Zie. hij komt! Hij springt over de bergen. Hij huppelt over
de heuvels. Mijn beminde gelijkt een gazel. Of het jong van een hert. Zie. daar staat hij
reeds Achter onze muur. Hij staart door het venster. En blikt door de tralies.

The voice of my beloved 
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22 DECEMBER
1 sam 1:24-28

Zodra zij hem echter de borst ontwend had, nam zij hem met zich mee, benevens een
driejarigen stier, een efa meel en een zak wijn. Zo bracht zij het kind naar het huis van
Jahweh in Sjilo, toen het nog jong was. Ze slachtten den stier, en brachten het kind
naar Eli. Nu sprak zij: Ik bid u, heer! Heer, zo waar als gij leeft, ik ben de vrouw, die hier
bij u stond, om tot Jahweh te bidden. Om dit kind heb ik gebeden, en Jahweh heeft
mij geschonken, wat ik Hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem nu aan Jahweh af;
zolang hij leeft, blijft hij aan Jahweh afgestaan. En ze bogen zich daar voor Jahweh neer.

And they slew a bullock, and brought the child to Eli 
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23 DECEMBER
mal 3:2-3

Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen. wie houdt het uit. als Hij verschijnt?
Want Hij zal zijn als het vuur van den smelter. als het loog van de blekers. Hij zet zich
neer. om het zilver te smelten en te louteren! Dan zal Hij de zonen van Levi reinigen.
hen louteren als goud en zilver. Dan offeren zij Jahweh weer in gerechtigheid.

Proverbs 17:3 
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24 DECEMBER (OCHTENDMIS)
Lc 1:76

En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult
voor de Heer uit gaan als zijn wegbereider.

Jacob Jordaens, John the Baptist (Rubenshuis, Antwerpen)  
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VIGILIE VAN KERSTMIS
24 december

Mt 1:22-23

Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de
profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen
Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

Gian, Hail Mary - ©Gian 
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HEILIGE KERSTNACHT: NACHTMIS
25 december

Lc 2:8-14

Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te
houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de
heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei:
‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het
hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de
Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in
een voerbak ligt.’ Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden
God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder
de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’.

Amber Pine, Glory to God in the Highest - ©Amber Pine 
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KERSTDAG: DAGERAADSMIS
25 december

Lc 2:15-16

Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door
de Heer is bekendgemaakt.’ Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef, en
het kind dat in de voerbak lag.

Jos Speybrouck, Adoration of the Shepherds 
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KERSTDAG: DAGMIS
25 december

Jh 1:9-13

Het waarachtige Licht, Dat alle mensen verlicht, Kwam in de wereld. Hij was in de
wereld, En ofschoon de wereld door Hem was ontstaan, Erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in zijn eigen bezit; Ook de zijnen ontvingen Hem niet. Maar aan allen, die
Hem ontvingen, Gaf Hij de macht, Gods kinderen te worden: Aan allen, die in zijn
Naam geloven, Die niet uit bloed, Noch uit de wil van vlees of man, Maar die uit God
zijn geboren.

Jesus with three children 
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H. STEPHANUS, EERSTE MARTELAAR
26 december

Mt 10:19-20

Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat
je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want
jullie zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van je Vader die in jullie spreekt.

Peter-Paul Rubens, The Martyrdom of St Stephen, 1620 (Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)  



308

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar C — Kersttijd

H. JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST
27 december

Jh 20:3-7

Toen gingen Petrus en de andere leerling op weg, en begaven zich naar het graf. Ze
waren samen op weg gegaan, maar de andere leerling liep sneller dan Petrus, en kwam
het eerst bij het graf. Hij bukte zich voorover, en zag het lijnwaad liggen; maar hij ging
er niet binnen. Nu kwam ook Simon Petrus achter hem aan, ging het graf binnen, en
zag het lijnwaad liggen, met de zweetdoek, die zijn hoofd had bedekt; deze lag niet bij
het lijnwaad, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats.

David Popiashvili, Jesus is alive! - ©śśśśś śśśśśśśśśś 
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HH. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN
28 december

Mt 2:16-17

Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in
Betlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen,
overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij
monde van de profeet Jeremia gezegd is.

Rene van Tol, Kindermoord bij Bethlehem - ©Rene van Tol 
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HEILIGE FAMILIE
Lc 2:46-47

‘Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s,
luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van
zijn inzicht en zijn antwoorden.

about-his-fathers-business-rose-datoc-dall-2012-rose-datoc-dall.jpg 
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TWEEDE ZONDAG VAN KERSTMIS
Jh 1:1

In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.

Raul Berzosa, Niño Jesús, 2007 - ©Raul Berzosa 
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OPENBARING VAN DE HEER
Mt 2:1-2

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen
er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning
van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te
huldigen.’.

Gustave Doré, De wijzen die door de ster geleid worden 
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DOOP VAN DE HEER
Lc 3:21-22

Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de
hemel en daalde de heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer; er
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’.

Vincent Decourt, Baptism - ©Vincent Decourt 
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ASWOENSDAG
Mt 6:9-13

Jullie moeten zo bidden: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw
koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag
het nodige brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie
schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

The Garden of Gethsemane 
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DONDERDAG NA ASWOENSDAG
Lc 9:23-24

Met het oog op allen zei Hij: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met
zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil
redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.’

Pieter Bruegel de Oude, De kruisdraging, 1564 (Kunsthistorisches Museum, Wenen)  
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VRIJDAG NA ASWOENSDAG
Mt 9:14-15

Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar Hem toe met de vraag: ‘Waarom vasten
wij en de farizeeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet?’ Jezus zei hun: ‘Kunnen
bruiloftsgasten soms rouwen zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen
komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten.’

Raul Bersoza, Corazón Inmaculado de María de Fátima, 2012 - ©Raul Bersoza 
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ZATERDAG NA ASWOENSDAG
Jes 58:9-10

Dan eerst zal Jahweh u verhoren, Als ge Hem aanroept; En als ge om hulp smeekt, U
zeggen: Hier ben Ik: Wanneer ge niemand knecht in uw midden, Met de vinger nawijst,
of kwaad van hem spreekt; Wanneer ge uw hart voor den hongerige opent, En den
versmachtende verzadigt! Dan zal uw licht in de duisternis stralen, Uw nacht zal zijn als
klaarlichte dag.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De hongerigen voeden 
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EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lc 4:1-2a

Vol van heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in
geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld.

Cerezo Barredo, Jesus tempted in the desert, 1999 - ©Cerezo Barredo 
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MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 25:40

De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze
minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”.

Toon en Luk spelen dokter, 2011 
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DINSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jes 55:10-11

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook
gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar
Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd,
waartoe Ik het heb gezonden.

Vincent van Gogh, Sower, 1888 (Private Collection)  
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WOENSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jona 3:2-5

‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar aan wat Ik u te zeggen heb
gegeven.’ En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de HEER bevolen had. Nineve
was een geweldig grote stad; drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
Jona ging de stad in, één dagreis ver. Toen riep hij: ‘Veertig dagen nog, en Nineve
wordt met de grond gelijk gemaakt!’ Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God;
zij riepen een vasten uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan.

Jan van den Berge, Jona bij Nineve - ©Jan van den Berge 
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DONDERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 7:9-11

Of wie is er onder u, die aan zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt, of
een slang, als hij om vis vraagt? Als gij dus, zondige mensen, aan uw kinderen goede
gaven weet te schenken, hoeveel te meer zal dan uw Vader, die in de hemelen is, het
goede geven aan wie het Hem vragen.

Bread and stones 
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VRIJDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
eze 18:21-23

En wanneer een slecht mens zich bekeert van zijn zondig verleden, mijn voorschriften
gaat onderhouden, en naar wet en recht handelt: zo iemand zal zeker in leven blijven;
hij zal niet sterven. Van zijn vroegere wandaden zal hem niets toegerekend worden,
maar omwille van zijn rechtschapen gedrag zal hij in leven blijven. Of zou Ik behagen
scheppen in de dood van een zondaar, zegt Jahweh, de Heer; en niet veel liever zien,
dat hij zijn wandel verbetert, en leeft?

Confession 
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ZATERDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
deut 26:17-19

Gij hebt heden aan Jahweh laten betuigen, dat Hij uw God zal zijn, dat gij zijn wegen
wilt bewandelen, zijn bepalingen. geboden en voorschriften onderhouden, en wilt
luisteren naar zijn stem. En Jahweh heeft heden aan u laten betuigen, dat gij zijn
volk en zijn eigendom zult zijn, zoals Hij het u heeft beloofd, zo gij al zijn geboden
onderhoudt; dat Hij u in eer, glorie en roem hoog boven alle volken zal verheffen, die
Hij heeft gemaakt, en dat gij een volk zult zijn, dat aan Jahweh, uw God, blijft gewijd,
zoals Hij beloofd heeft.

God's chosen people 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Fil 3:20-21

Maar òns Vaderland is in de hemel. Vandaar verwachten we den Verlosser, Jesus
Christus, den Heer; Hij zal ons vernederd lichaam herscheppen, aan zijn verheerlijkt
Lichaam gelijk, door de kracht, waarmee Hij alles aan Zich onderwerpen kan.

The Adoration of Christ the King, through the Holy Eucharist 
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MAANDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
dan 9:7-9

Gij zijt rechtvaardig. o Heer. Daarom ligt thans het schaamrood op ons gelaat. op de
mannen van Juda en de inwoners van Jerusalem. op heel Israël in alle landen. dichtbij
of veraf. waarheen Gij ze verstrooid hebt om de ontrouw. die ze tegen U hebben
gepleegd. Ja Heer. de schaamte bedekt ons gelaat. ons met onze koningen. vorsten
en vaderen. want we hebben gezondigd tegen U. Zeker. bij den Heer onzen God is
erbarming en vergeving. maar wij bleven tegen Hem in verzet.

The many faces of Jesus 
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DINSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 23:8-12

Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal
broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in
de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De
grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich
vernedert, zal verheven worden.

Gunning King, But He That Is Greatest Among You Shall Be Your Servant, 1911 
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WOENSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Mt 20:20-23

Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs bij Hem, samen met haar zonen;
ze viel voor Hem op de knieën om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: ‘Wat wil je?’
Ze antwoordde: ‘Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk,
één rechts en één links van U.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal drinken?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja, dat kunnen
we.’ Hij zei hun: ‘Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van Mij zitten?
Het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegenen gegeven, voor wie dat
door mijn Vader is weggelegd.’.

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)  
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DONDERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 16:19-24

Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag
uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder
de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op
de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam
de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke
stierf, en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op
en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. “Vader Abraham,” riep hij, “heb
medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met
water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.”.

Heinrich Aldegrever, Parabel van Lazarus en de rijke man, 1554 
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VRIJDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 21:38-40

Maar toen de landbouwers den zoon zagen komen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de
erfgenaam; komt, laten we hem doden; dan zullen wij zijn erfenis krijgen. Ze grepen
hem vast, wierpen hem buiten de wijngaard, en doodden hem. Wanneer nu de heer
van de wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die landbouwers doen?

The Lord of the vineyard 
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ZATERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 15:4

Wie van u, die honderd schapen heeft, en er een van verliest, laat niet de negen en
negentig andere achter in de woestijn, en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het
terugvindt?

Nerina Canzi, LA OVEJA EXTRAVIADA, 2015 - ©Nerina Canzi 
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DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lc 13:6-9

Hij vertelde deze gelijkenis: ‘Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan.
Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de
wijngaardenier: “Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom
vruchten zitten, en er geen vind. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog
verder in beslag nemen?” De wijngaardenier antwoordde: “Mijnheer, laat hem dit jaar
nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten. Wie weet draagt
hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om.” ’.

Abel Grimmer, Month of September or the Parable of the Barren Fig Tree, 1611 
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MAANDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
lc 4:24-28

Hij ging voort. Voorwaar. Ik zeg u. geen profeet wordt in zijn eigen geboortestad
erkend. Voorwaar. Ik zeg u. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elias.
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef. zodat er over heel het land
grote hongersnood heerste. en toch. tot niemand van haar werd Elias gezonden. maar
wel tot een weduwe te Sarepta van Sidónië. Ook waren er veel melaatsen in Israël in
de tijd van den profeet Eliseüs. en toch. niemand van hen werd gereinigd. maar wel
Naämán. de Syriër. Toen ze dit hoorden. werden allen in de synagoge woedend.

Jesus Declares He Is the Messiah 
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DINSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
dan 3:25

De koning hernam: Maar ik zie vier mannen vrij door het vuur gaan; zij hebben geen
enkel letsel gekregen, en de vierde ziet er uit als een godenzoon.

The fiery furnace 
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WOENSDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 5:18

Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet
vergaan, totdat alles is volbracht.

Jewish new year 
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DONDERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
lc 11:17-20

Maar Hij kende hun gedachten, en sprak tot hen: Ieder rijk, dat inwendig verdeeld is,
zal worden verwoest; het ene huis zal er op het andere vallen. Wanneer dus de satan
tegen zichzelf is verdeeld, hoe zal zijn rijk dan stand kunnen houden? Toch zegt gij, dat
Ik door Beélzebub de duivels uitdrijf. Maar als Ik door Beélzebub de duivels uitdrijf,
door wien drijven dan uw zonen ze uit? Daarom zullen zijzelf uw rechters zijn. Maar
als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is ook het koninkrijk Gods onder u
gekomen.

Unity 
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VRIJDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
hos 14:4-6

Dan zal Ik hun ontrouw genezen, ze van harte beminnen, Want mijn gramschap is dan
van hen weg; Ik zal voor Israël zijn als de dauw, Als een lelie bloeit hij weer op! Hij zal
wortel schieten als een ceder, Zijn loten botten weer uit; Zijn pracht zal wezen als van
een olijf, Zijn geur als van het Libanon-woud!

I will be as the dew unto Israel 
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ZATERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
lc 18:10-13

Twee mensen gingen op naar de tempel, om er te bidden: de één was een farizeër, de
ander een tollenaar. De farizeër stond recht overeind, en bad bij zichzelf: O God, ik
dank U, dat ik niet ben als de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als die tollenaar ginds. Ik vast tweemaal per week, en geef tienden van al wat ik
bezit. Maar de tollenaar bleef op een afstand, en durfde zelfs zijn ogen niet ten hemel
heffen; hij sloeg zich op de borst, en sprak: O God, wees mij, zondaar, genadig.

The publican and the pharisee 
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VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lc 15:22-24

Maar de vader zei tot zijn knechten: Gauw, haalt het beste kleed, en trekt het hem
aan; doet hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan zijn voeten; vooruit, slacht
het gemeste kalf, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want mijn zoon hier was dood en
is levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te
vieren.

Kristi Valiant, Prodigal Son by Kristi Valiant - ©Kristi Valiant 
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MAANDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 4:48

Maar Jesus sprak tot hem: Zo gij geen tekenen en wonderen ziet, gelooft gij niet.

Glasraam 
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DINSDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 5:6-8

Toen Jesus hem zag liggen, en vernam, dat hij reeds lange tijd lijdende was, sprak Hij
tot hem: Wilt ge gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Heer, ik heb niemand
om mij in de vijver te helpen, als het water in beweging komt; en terwijl ik mij er heen
sleep, gaat een ander er vóór mij in. Jesus sprak tot hem: Sta op, neem uw bed op, en
ga.

Carl Heinrich Bloch, Christ healing the sick at the pool of Bethseda, 1883 (Brigham young university)  
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WOENSDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jes 49:13-15

Jubelt, hemelen, verheugt u, aarde, Bergen, barst in juichkreten los; Want Jahweh
ontfermt zich over zijn volk, Heeft medelijden met zijn ellende! Maar Sion zegt:
Jahweh heeft mij verlaten, De Heer mij vergeten! Kan dan een vrouw soms haar kindje
vergeten, Zich niet ontfermen over den zoon van haar schoot? En al zou ook zij het
vergeten, Ik, Ik vergeet u nooit!

Lorenzo di Credi, Virgin with the baby 
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DONDERDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 5:31-36

Indien Ik over Mijzelf getuig, dan is mijn getuigenis niet betrouwbaar. Er is een ander,
die over Mij getuigt; en Ik weet, dat het getuigenis, dat Hij over Mij aflegt, betrouwbaar
is. — Gij hebt een gezantschap naar Johannes gezonden; en hij heeft voor de waarheid
getuigd. Zeker, Ik aanvaard geen getuigenis van een mens; maar Ik zeg dit, opdat gij
gered moogt worden. Hij was de brandende en hel schijnende lamp; gij hebt u zelfs
een ogenblik in zijn licht willen verheugen. — Maar Ik heb een getuigenis groter dan
dat van Johannes: want de werken, die de Vader Mij te volbrengen gaf, de werken juist
die Ik doe, zij getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. —.

Pieter Bruegel the Elder, The Preaching of St. John the Baptist, 1566 (Museum of Fine Arts, Budapest)  
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VRIJDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 7:27-29

Maar van Hem weten we, waar Hij vandaan is; als echter de Christus komt, weet
niemand, waar Hij vandaan komt. Toen leerde Jesus met luider stem in de tempel,
en sprak: Gij kent Mij, en gij weet ook, waar Ik vandaan ben? En toch ben Ik niet
uit Mijzelf gekomen, maar Hij, die Mij gezonden heeft, is de Waarachtige; Dien kent
gij niet. Ik ken Hem wel, omdat Ik van Hem ben uitgegaan, en omdat Hij Mij heeft
gezonden.

Knowing Jesus 
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ZATERDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jer 11:18

Jahweh. Gij hebt het mij bekend gemaakt. zodat ik het weet. Gij hebt mij hun toeleg
doen zien.

Rembrandt, Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem, 1630 
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VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jh 8:7-11

Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: ‘Wie van u zonder
zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’ En weer bukte Hij zich
om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de
ander, te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar
vóór Hem. Jezus keek op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand
u veroordeeld?’ ‘Nee Heer, niemand’, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: ‘Ik veroordeel
u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’.

Lucas Cranach de Oude, Jezus en de overspelige vrouw,
1532 (Museum voor Schone Kunsten, Boedapest)  
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MAANDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
dan 13:5-21

Nu waren er dat jaar uit het volk twee ouderlingen tot rechters aangesteld; maar van
het soort, waarvan de Heer had gezegd: "de ongerechtigheid is van Babel uitgegaan
door de oudsten, door rechters, die het volk slechts besturen in schijn". Ze vertoefden
regelmatig in het huis van Joakim, waar iedereen naar hen toe kwam, die rechtzaken
had. Wanneer dan het volk tegen de middag vertrokken was, ging Susanna wandelen in
de tuin van haar man. De beide ouderlingen zagen haar dus dagelijks daar wandelen,
en kregen hevige hartstocht voor haar. Ze verstompten hun geweten, en wendden
hun ogen af, om niet naar de hemel te kijken, en niet te denken aan de rechtvaardige
straffen. Beiden waren door liefde gewond, maar ze vertelden elkander niets van
hun pijn. Ze schaamden zich, met elkaar over hun hartstocht te spreken, en hoe ze
verlangden, haar te bezitten. Maar iedere dag opnieuw bleven ze hartstochtelijker naar
een gelegenheid zoeken, om haar te begluren. Eens zei de een tot den ander: Kom,
laat ons naar huis gaan, want het is tijd voor het eten. Ze scheidden dus, en gingen
heen; maar langs een omweg keerden ze beiden naar dezelfde plaats terug. En toen
ze elkaar naar de reden vroegen, maakten ze hun hartstocht bekend, en bespraken
met elkander de tijd, waarop ze haar alleen konden treffen. Terwijl beiden dan op een
geschikte dag wachtten, ging zij weer eens naar de tuin, zoals ze dat al lang gewoon
was, enkel van twee dienstmeisjes vergezeld; en omdat het warm was, wilde ze baden
in de tuin. Er was dan ook niemand daar aanwezig, behalve de beide ouderlingen,
die zich hadden verscholen, en haar begluurden. Ze zei dus tot haar meisjes: Haalt
mij olie en zalven, en sluit de poorten van de tuin, dan kan ik gaan baden. Ze deden,
zoals ze bevolen had; ze sloten de poorten van de tuin, en gingen door een achterdeur
uit, om het gevraagde te halen. Maar ze wisten niet, dat de ouderlingen zich daar
hadden verscholen. Zodra de meisjes waren vertrokken, stonden de ouderlingen
allebei op, liepen op haar af, en zeiden: Kijk, de poorten van de tuin zijn gesloten, en
er is niemand, die ons ziet. We branden van hartstocht voor u; geef dus maar toe, en
wees ons terwille. Als ge weigert, zullen we tegen u getuigen, dat er een jongeman bij
u is geweest, en dat ge daarom de meisjes hebt weggestuurd.

Domenichino, Susanna e I Vecchioni, 17th century (Galleria Doria Pamphilj, Roma)  
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DINSDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
num 21:6-9

Daarom zond Jahweh vergiftige slangen onder het volk, die het beten, zodat er velen
van Israël stierven. Toen liep het volk naar Moses, en sprak: Wij hebben gezondigd;
want we zijn onbeschaamd geweest tegen Jahweh en tegen u! Bid Jahweh toch, dat
Hij de slangen van ons wegneemt. En Moses bad voor het volk. Toen sprak Jahweh tot
Moses: Maak een slang, en bevestig die aan een paal; dan zal iedereen, die gebeten is
en er naar opziet, in leven blijven. Moses maakte een koperen slang, en bevestigde die
aan een paal. En wanneer iemand door een slang werd gebeten, en hij zag op naar de
koperen slang, dan bleef hij in leven.

William Blake, Moses and the Serpent 
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WOENSDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
dan 3:16-20

Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego gaven koning Nabukodonosor ten antwoord: Wij achten
het niet nodig, hierover nog iets te zeggen. Als het moet, dan is onze God, dien wij
vereren, machtig genoeg, om ons uit de gloeiende vuuroven te redden, en zal Hij ons
ook uit uw hand verlossen, o koning. Maar ook, wanneer dit niet gebeurt, weet dan,
o koning, dat wij toch uw god niet vereren, en het gouden beeld niet aanbidden, dat
gij hebt opgericht. Toen werd Nabukodonosor zo woedend op Sjadrak, Mesjak en
Abed-Nego, dat zijn gelaatstrekken er zich van verwrongen. Hij beval, de oven nog
zevenmaal heter dan anders te stoken; en aan de sterkste mannen van zijn leger gaf hij
bevel, Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego te binden, en in de gloeiende oven te werpen.

Shadrach, Meshach, and Abednego 
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DONDERDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
gen 17:3-9

Toen viel Abram op zijn aangezicht neer, en God sprak tot hem: Zie, dat is van mijn
kant het Verbond met u: Gij zult de vader worden van een menigte volken! Niet langer
zal men u Abram noemen, Maar uw naam zal Abraham zijn: Want Ik maak u tot vader
van een menigte volken. Zeer vruchtbaar zal Ik u maken: Ik zal u tot volken doen
groeien, En koningen zullen uit u voortspruiten. Ik zal mijn Verbond gestand doen
tussen Mij en u, En uw zaad na u, Van geslacht tot geslacht, als een eeuwig Verbond:
Uw God zal Ik zijn, en van uw kroost na u! Ik schenk u, en uw zaad na u Het land,
waar ge thans als vreemdeling toeft, Het hele land Kanaän, tot een eeuwig bezit: Hun
God zal Ik zijn. Nog sprak God tot Abraham: Maar gij van úw kant moet mijn Verbond
onderhouden, Gij en uw nazaat van geslacht tot geslacht.

New Priest for the Ordinariate in Essex—Deo Gratias! 
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VRIJDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jer 20:11

Maar Jahweh staat mij terzijde als een machtige held: Mijn vervolgers zullen vallen
en machteloos zijn; Ze zullen blozen van schaamte, omdat hun toeleg mislukt, Van
eeuwige, onvergetelijke schande!

Lion of Judah 
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ZATERDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
eze 37:26-28

Dan zal Ik met hen een vredesbond sluiten: een eeuwigdurend verbond, en hun
mijn genade en zegen schenken. Ik zal mijn heiligdom in hun midden plaatsen tot in
eeuwigheid, en mijn woning zal onder hen gevestigd zijn: Ik zal hun een God, zij Mij
een volk zijn! Dan zullen de volken erkennen, dat Ik, Jahweh, Israël heb geheiligd, als
mijn heiligdom onder hen gevestigd blijft voor eeuwig!

Mass 
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PALMZONDAG
Lc 22:53

Dag aan dag was Ik bij u in de tempel, en gij hebt geen hand naar Mij uitgestoken.
Maar dit is uw uur, en dit is de macht der duisternis.

Arkhip Kuindzhi, Christ in the Garden of Gethsemane 
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MAANDAG VAN DE GOEDE WEEK
jes 42:5-7

Zo spreekt Jahweh, die de hemelen schiep en ze spande, Die de aarde vormde met
wat er groeit, Die adem geeft aan het volk, dat er woont, En levensgeest aan die
er wandelen. Ik Jahweh, heb U in mijn ontferming geroepen, U bij de hand gevat
en beschut; U gesteld tot Verbond met het volk, En tot Licht voor de naties: Om
blinden de ogen te openen, Om gevangenen uit de kerker te verlossen, En uit donkere
krochten Die in duisternis zitten.

Jim DeMain, West Wall With Birds - ©Jim DeMain 
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DINSDAG VAN DE GOEDE WEEK
jes 49:6

Hij spreekt: Het is te gering, mijn Dienaar te zijn, Om Jakobs stammen op te richten en
Israëls resten terug te brengen: Ik stel U tot Licht voor de heidenen, Om mijn heil te
doen reiken tot de grenzen der aarde!

Light to the nations 



356

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar C — Paastijd

WOENSDAG VAN DE GOEDE WEEK
jes 50:6-9

Mijn rug bied Ik hun, die Mij slaan, Mijn wangen, die Mij de baard uitrukken; Ik houd
mijn gelaat niet verborgen Voor smaad en bespuwing. Want Jahweh, de Heer, staat Mij
bij, Daarom schaam Ik Mij niet; Daarom heb Ik mijn gelaat als een keisteen verhard, En
weet, dat Ik niet te schande zal staan. Mijn verdediger is nabij! Wie is mijn tegenpartij:
Laten wij ons met elkander meten; Wie klaagt Mij aan: Hij trede tegen Mij op! Zie,
Jahweh, de Heer, is mijn helper: Wie zal Mij schuldig verklaren? Neen, ze zullen allen
vergaan als een kleed, En de mot vreet ze weg!

I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair 
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CHRISMAMIS
Lc 4:16-20a

Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij
op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van
de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven
staat: De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen
de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun
vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in
vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is . Daarna
rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.

Jesus preaches in the synagoge 
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WITTE DONDERDAG
1 Kor 11:24

Een dankzegging sprak, het brak en zeide: "Dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt
overgeleverd. Doet dit tot mijn gedachtenis.".

a Corpus Christi procession in Valencia, Spain, 2015 
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GOEDE VRIJDAG
Jh 19:30

Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Daarop boog Hij het
hoofd en gaf Hij de geest.

Raul Berzosa, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, 2006 - ©Raul Berzosa 
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PAASWAKE
Gen 1:20-25

God sprak: Laat het water krioelen van levend gewemel, en over de aarde de vogels
vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeegedrochten met al het
levend gewemel, waarvan het water krioelt, elk naar zijn soort; en al de verschillende
soorten van gevleugelde dieren. En God zag, dat het goed was. Toen zegende God ze,
en sprak: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt het water der zee, en laat
ook de vogels zich op aarde vermeerderen. Weer werd het avond en morgen: de vijfde
dag. God sprak: Laat de aarde levende wezens voortbrengen van allerlei soort; tamme
dieren, kruipende dieren en beesten in het wild, elk naar zijn soort. Zo geschiedde.
God maakte de verschillende soorten van wilde en tamme dieren met al wat over de
aarde kruipt. En God zag, dat het goed was.

Creation of the creatures 
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PAASZONDAG
Jh 20:6-9

Nu kwam ook Simon Petrus achter hem aan, ging het graf binnen, en zag het lijnwaad
liggen, met de zweetdoek, die zijn hoofd had bedekt; deze lag niet bij het lijnwaad,
maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Nu ging ook de andere leerling
binnen, die het eerst bij het graf was gekomen. En nu hij het zag, geloofde hij ook;
want ze kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan.

Jan van't Hoff, Het lege graf - ©Jan van't Hoff 
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MAANDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN
Mt 28:8-9

Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om
het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. ‘Gegroet’, zei
Hij. Ze gingen naar Hem toe, grepen Hem bij de voeten vast en vielen voor Hem op de
knieën.

Daniel Owen, Detail from Stained Glass, 2010 (Church of
the Ascension, Timoleague, Co. Cork) - ©Daniel Owen 
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TWEEDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 20:26-29

Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel
de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’
Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas: ‘Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar
met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet
langer ongelovig, maar gelovig.’ Hierop zei Tomas: ‘Mijn Heer! Mijn God!’ Jezus zei:
‘Omdat je Me gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot
geloof komen.’.

De ongelovige Thomas 
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DERDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 21:5-7

Jesus sprak tot hen: Jonge mannen, hebt gij wat vis? Ze antwoordden Hem: Neen. Hij
zei hun: Werpt het net uit rechts van de boot, dan zult gij slagen. Ze wierpen het net
uit; maar door het groot aantal vissen konden ze het niet meer ophalen. Nu sprak de
leerling, dien Jesus liefhad, tot Petrus: Het is de Heer! Toen Simon Petrus hoorde, dat
het de Heer was, deed hij, daar hij ontkleed was, zijn mantel om, en wierp zich in het
meer.

Sieger Köder, Ostermorgen am See - ©Sieger Köder 



365

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Jaar C — Paastijd

VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 10:29-30

‘Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd, gaat alles te boven: niemand kan het
ontrukken aan de hand van mijn Vader! Ik en de Vader, Wij zijn één.’.

Viktor Vasnetsov, Fatherhood, 1907 (State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia)  
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VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 13:31-32

Toen hij was heengegaan, sprak Jesus: Nu is de Mensenzoon verheerlijkt, en God is
verheerlijkt in Hem. En wanneer God in Hem is verheerlijkt, dan zal God ook Hem bij
Zichzelf verheerlijken, en dan zal Hij Hem spoedig verheerlijken.

Carl Heinrich Bloch, The Last Supper, late 19th century 
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ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 14:24-26

Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord dat jullie horen,
is echter niet mijn woord, maar dat van de vader die Mij gezonden heeft. Dat is het wat
Ik jullie te zeggen had, nu Ik nog bij jullie ben. De Helper die de Vader jullie in mijn
naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie
alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Jacopo Bassano, The last supper, 1542 (Galleria Borghese)  
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HEMELVAART VAN DE HEER
Lc 24:51-52

En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel
opgenomen. Zij vielen voor Hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde
terug naar Jeruzalem.

Ascension Day 
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ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Op 22:16-17

Ik, Jesus, heb mijn engel gezonden, Om u dit alles te betuigen ten behoeve der
Kerken. Ik ben Davids Wortel en Spruit; De lichtende Morgenster! En de Geest en de
Bruid zeggen: "Kom!" En hij, die het hoort, zegge: "Kom!" Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil, neme het water des Levens, om niet!

Natalya Rusetska, Christ - ©Natalya Rusetska 
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PINKSTEREN
Jh 20:22-23

Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie
iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan
blijven ze behouden.’.

William Blake, Christ Appearing to His Disciples After the
Resurrection, 1795 (National Gallery of Art, Washington, D.C)  
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PINKSTERMAANDAG
Jh 14:16-17

En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie
zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem
niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie
zijn.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson 
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HEILIGE DRIEVULDIGHEID
Rom 5:1-2

Daar we dus door het geloof gerechtvaardigd zijn, zo laat ons de vrede bewaren met
God door Jesus Christus, onzen Heer. Door Hem hebben we door het geloof toegang
verkregen tot deze genade, waarin we vast zijn komen staan; door Hem ook roemen
we in de hoop op de heerlijkheid Gods.

Oleksandr Antonyuk, Jesus and the Samaritan woman - ©Oleksandr Antonyuk 
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SACRAMENTSDAG
Lc 9:13-16

Maar Hij zei tegen hen: ‘Jullie moeten hun te eten geven.’ Zij zeiden: ‘Wij hebben
niet meer dan vijf broden en twee vissen, of we zouden voor al dat volk eten moeten
gaan kopen’; want ze waren met ongeveer vijfduizend man. Daarop zei Hij tegen
zijn leerlingen: ‘Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.’ Dat deden ze, ze
vroegen iedereen om te gaan zitten. Toen nam Jezus die vijf broden en twee vissen. Hij
keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit en brak ze, en gaf ze aan de leerlingen
om aan de mensen uit te delen.

Sacramentsprocessie (Antwerpen), 2012 
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HEILIG HART VAN JEZUS
Lc 15:4-6

‘Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de
negenennegentig andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan
naar het verloren schaap, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, neemt
hij het vol blijdschap op zijn schouders; thuisgekomen roept hij zijn vrienden en
buren en zegt hun: “Deel in mijn blijdschap want ik heb mijn verloren schaap weer
teruggevonden.”.’

Nathan Greene, The good sheperd - ©Nathan Greene 
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TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jh 2:6-8

Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse
reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. ‘Doe die bakken
vol water,’ beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. Vervolgens zei Hij:
‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En ze deden het.

Marten de Vos, De bruiloft te Kana, 1596 (O.-L. Vrouwekathedraal, Antwerp)  
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DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 kor 12:12-13

Want zoals het lichaam één is, ofschoon het veel leden heeft, en van de andere kant al
de leden van het lichaam, hoe talrijk ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Allen
toch, Joden of heidenen, slaven of vrijen, allen zijn we in één Geest tot één lichaam
gedoopt, en allen zijn we met één Geest gedrenkt.

Kendra Roberts, Suffer Together, Rejoice Together, 2014 - ©Kendra Roberts 
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VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
lc 4:24-28

Hij ging voort. Voorwaar. Ik zeg u. geen profeet wordt in zijn eigen geboortestad
erkend. Voorwaar. Ik zeg u. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elias.
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef. zodat er over heel het land
grote hongersnood heerste. en toch. tot niemand van haar werd Elias gezonden. maar
wel tot een weduwe te Sarepta van Sidónië. Ook waren er veel melaatsen in Israël in
de tijd van den profeet Eliseüs. en toch. niemand van hen werd gereinigd. maar wel
Naämán. de Syriër. Toen ze dit hoorden. werden allen in de synagoge woedend.

Jesus Declares He Is the Messiah 
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VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 5:4-6

Toen Hij uitgesproken was zei Hij tegen Simon: ‘Vaar nu het meer op naar diep water.
Daar moeten jullie je netten uitwerpen.’ ‘Meester,’ antwoordde Simon, ‘de hele nacht
hebben we ons al afgetobd zonder iets te vangen. Maar als U het zegt zal ik de netten
uitwerpen.’ Dat deden ze en ze vingen zo’n massa vis dat hun netten ervan scheurden.

Oleksandr Antonyuk, The miraculous catch of fish - ©Oleksandr Antonyuk 
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ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
jer 17:5-7

Zo spreekt Jahweh! Vervloekt de man, die op mensen vertrouwt, En steun zoekt bij
vlees, Maar wiens hart zich afwendt van Jahweh. Hij is als een struik in de woestijn, Die
nimmer zegen ziet komen, Maar op de verschroeide bodem der steppe blijft staan, Op
brak en onbewoonbaar land. Maar gezegend de man, die op Jahweh vertrouwt, En die
zijn hoop stelt op Jahweh.

Don't trust in man 
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ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
lc 6:38

Geeft, en u zal worden gegeven: een goede, volgestampte, geschudde en overlopende
maat zal u in de schoot worden gestort. Want met de maat, waarmee ge meet, zal ook
u worden gemeten.

Giving 
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ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
lc 6:39-40

Hij zei hun ook een gelijkenis. Kan een blinde een blinde leiden? Vallen dan beiden
niet in een kuil? Geen leerling staat boven den leraar; slechts de goedgevormde
leerling zal als zijn leraar zijn.

Pieter Bruegel the elder, The Parable of the Blind Leading
the Blind, 1568 (Museo Nazionale di Capodimonte, Naples)  
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NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 7:1-3

Toen Hij nu zijn toespraak tot het volk geheel had beëindigd, ging Hij naar Kafárnaum.
Zeker honderdman nu had een knecht, aan wien hij zeer gehecht was; deze was ziek,
en lag op sterven. Daar hij van Jesus had horen spreken, zond hij joodse ouderlingen
naar Hem toe, met het verzoek, om zijn knecht te komen genezen.

stanley spencer, the centurion's servant, 1914 
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TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
lc 7:11-14

Enige tijd later ging Hij naar een stad. Naïn geheten, vergezeld van zijn leerlingen
en van een talrijke schare. Juist toen Hij de stadspoort naderde, werd er een dode
uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, die weduwe was. Heel veel mensen uit de
stad vergezelden haar. Toen de Heer haar zag, had Hij innig medelijden met haar, en
zeide tot haar: Ween maar niet. Hij kwam dichterbij, en raakte de baar aan; de dragers
bleven staan. En Hij sprak: Jonge man, Ik zeg u: Sta op.

Pierre Bouillon, Jesus Resurrecting the Son of the Widow of Naim (Musée de Tessé)  
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ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 7:37-38

En zie, daar was een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond. Toen ze vernam,
dat Hij in het huis van den farizeër aan tafel was, ging ze er heen met een albasten
kruik vol balsem. Wenend ging ze achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon zijn
voeten met tranen te besproeien, en met het hoofdhaar af te drogen. Dan kuste ze zijn
voeten, en zalfde ze met balsem.

Zalving van Jezus 
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DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 9:57-58

Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem: ‘Ik wil U volgen,
waar U ook naartoe gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben een hol, en
de vogels van de hemel een nest, maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd
neerleggen.’.

Christine Oskirko, The Son of Man has nowhere to lay his head - ©Christine Oskirko 
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VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gal 6:14

Wat mijzelf betreft: het zij verre van mij, op iets anders te roemen dan op het kruis van
onzen Heer Jesus Christus, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd, en ik voor de
wereld.

Station of the cross 
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VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 10:33-34

Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste
met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond
ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij
hem verder verzorgde.

Jan van't Hoff, De barmhartige Samaritaan - ©Jan van't Hoff 
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ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gen 18:10

Toen zei Hij: ‘Het volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug, en dan zal Sara, uw
vrouw, een zoon hebben.’ Sara stond te luisteren bij de ingang van de tent, achter
hem.

Arent de Gelder, God and the Angels visit Abraham, c. 1680
- 1685 (Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam)  
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ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 11:9-10

Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal
voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie
klopt, zal worden opengedaan.

Klop en er wordt opengedaan 
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ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Kol 3:3-5,9-10

U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer
Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij. En vertel elkaar geen leugens meer. Trek
de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt
vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.

Emma, 2006 
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NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 12:36

Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt
van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.

Jesus' second coming 
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EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 13:22-24

Op zijn reis naar Jerusalem trok Hij steden en dorpen rond, om er te leren. Eens zei
Hem iemand: Heer, zijn de zaligen weinig in aantal? Maar Hij sprak tot hen: Doet uw
best, om binnen te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen trachten
binnen te komen, en het niet kunnen.

Bradi Barth, The narrow door - ©Herbronnen vzw. 
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TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 14:10-11

‘Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u
toe komen en zeggen: “Vriend, kom meer naar voren.” Dat zal een eer voor u zijn in
het oog van al uw disgenoten. Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’.

Pieter Bruegel de Oude, Boerenbruiloft, 1567-1568 (Kunsthistorisches Museum, Wien)  
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DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 14:26-27

Zo iemand tot Mij komt, en zijn vader niet haat, zijn moeder, zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, hij kan mijn leerling niet zijn. En wie zijn
kruis niet opneemt, en Mij niet volgt, kan mijn leerling niet zijn.

Destroyed Warsaw 
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VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 15:17-21

Toen kwam hij tot zichzelf en zei: “Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood
in overvloed, en ik verga hier van de honger! Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem
zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer
waard om uw zoon te heten, behandel me als een van uw dagloners.” En hij ging terug
naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd;
snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei de zoon tegen
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer waard om uw
zoon te heten.”.

L' enfant prodigue, 1891 (Le Grand Catéchisme en Images)  
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VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 16:5-7

Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij:
“Hoeveel ben je mijn heer schuldig?” Die antwoordde: “Honderd vaatjes olijfolie.” Hij
zei: “Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.” De volgende vroeg hij:
“En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?” Die antwoordde: “Honderd zakken tarwe.” De
rentmeester zei tegen hem: “Hier is je contract, maak er tachtig van.”.

Dan Lewis, The parable of the unjust steward, 2009 - ©Dan Lewis 
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ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 17:12-16

Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet. Ze bleven op een
afstand staan en riepen luidkeels: ‘Jezus, Meester, heb medelijden met ons.’ Toen Hij
hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Onderweg werden ze
gereinigd. Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, en met luide stem
verheerlijkte hij God. Hij wierp zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem. Dit was een
Samaritaan.

Jesus heals ten lepers 
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NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 18:7-8

‘Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om
hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert? Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig
recht zal doen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde
vinden?’.

Milly Childers, Girl praying in church (Leeds Museums and Galleries)  
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DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 18:14b

‘Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal
verheven worden.’.

The pharisee and the publican 
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EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 19:5-8

Toen Jezus bij die plek kwam, keek Hij omhoog en zei tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug
naar beneden; vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ Hij kwam vlug naar beneden
en ontving Hem met vreugde. Iedereen die het zag sprak er schande van. ‘Hij neemt
zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze. Zacheüs richtte zich tot de Heer. ‘Heer,’ zei
hij, ‘hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb
afgeperst, vergoed ik het viervoudig.’.

Henry Martin, Angry people - ©Henry Martin 
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TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 20:27-31

Nu kwamen er enige sadduceën naar Hem toe, die de verrijzenis loochenen; ze
ondervroegen Hem, en zeiden: Meester, Moses heeft ons voorgeschreven, dat, zo
iemands broer gehuwd is en kinderloos sterft, zijn broer de vrouw moet huwen, en
nakomelingschap voor zijn broer moet verwekken. Nu waren er zeven broers. De
eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. Nu huwde de tweede haar, ook de derde,
en zo verder alle zeven; en ze stierven kinderloos.

Stanley Spencer, The resurrection: waking up, 1945 
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CHRISTUS KONING
Kol 1:19-20

Want in Hem heeft de ganse Volheid van God willen wonen, en door Hem alles met
Zich willen verzoenen: alles wat op aarde is en in de hemel: nadat Hij vrede had
gebracht door het Bloed van zijn Kruis.

Ladislav Záborský, Ukriśovaný 
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MARIA, MOEDER VAN GOD
1 januari

Num 6:24-26

Jahweh zegene u, En behoede u; Jahweh doe zijn aanschijn over u lichten, En zij u
genadig; Jahweh wende tot u zijn gelaat, En schenke u de vrede!

Icon of Jesus 
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BEKERING VAN PAULUS, APOSTEL
25 januari

Mc 16:15

En Hij sprak tot hen: Gaat heel de wereld door, en predikt het evangelie aan ieder
schepsel.

Jos Speybrouck, The Ascension (The Feast of the Ascension from Liturgical Calendar poster series) 
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OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL
2 februari

Lc 2:34-35

Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: ‘Deze jongen zal velen in Israël
ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn – ook door uw ziel
zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’.

Votre coeur o Mère divine 
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SINT PETRUS' STOEL
22 februari

Mt 16:16-19

Simon Petrus antwoordde hem: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’
Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed
hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: jij bent Petrus; op
die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er
niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je
op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook
in de hemel ontbonden zijn.’.

SS. Peter and Paul 
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H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD
MARIA
19 maart

Lc 2:48-50

Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: ‘Kind, hoe kon je
ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ Hij zei
tegen hen: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader
moest zijn?’ Maar zij begrepen deze uitspraak niet.

William Holman Hunt, The Finding of the Saviour in the Temple,
1860 (Birmingham Museum & Art Gallery, Birmingham)  
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AANKONDIGING VAN DE HEER
25 maart

Lc 1:28

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’.

Jos Speybrouck, The Annunciation 
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H. MARCUS, EVANGELIST
25 april

Mc 16:20

Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte
en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.

Vasili Nesterenko, St. Mark the Evangelist 
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HH. FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN
3 mei

Jh 14:8-10

Hierop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’ En Jezus
weer: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt Me nog niet leren kennen? Wie Mij
gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: “Laat ons de Vader
zien”? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? De woorden die Ik tot
jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft.’

Pieter Coecke van Aelst, Trinity, first half of 16th century (Prado Museum)  
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H. MATTEÜS, APOSTEL
14 mei

Jh 15:12-15

Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb
toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin
dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook
doen wat Ik jullie opdraag. Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht
heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles
wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld.

José de Páez, Sacred Heart of Jesus with Saint Ignatius of Loyola and Saint Louis Gonzaga, 1770 
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VISITATIE VAN DE H. MAAGD MARIA AAN
ELIZABETH
31 mei

Lc 1:39-40

Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.

Raymond Virac, Visitation, 1926 
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GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
24 juni

Lc 1:57-58

Zo kwam voor Elisabet de tijd van haar moederschap, en ze baarde een zoon. Haar
buren en familie hoorden, dat de Heer haar grote barmhartigheid had betoond, en ze
deelden in haar vreugde.

the-birth-of-john-the-baptist-domenico-ghirlandaio-1486-1490-santa-maria-novella-florence.jpg 
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HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN
29 juni

Mt 16:18-19

‘Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten
van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het
koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’.

Daniel Ibez, Pope Franics greets pilgrims in St Peters Square before the
Wednesday general audience on Oct 29 2014, 2014 - ©Daniel Ibez 
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H. THOMAS, APOSTEL
3 juli

Jh 20:26-29

Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel
de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’
Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas: ‘Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar
met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet
langer ongelovig, maar gelovig.’ Hierop zei Tomas: ‘Mijn Heer! Mijn God!’ Jezus zei:
‘Omdat je Me gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot
geloof komen.’.

De ongelovige Thomas 
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H. JACOBUS, APOSTEL
25 juli

Mt 20:20-23

Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs bij Hem, samen met haar zonen;
ze viel voor Hem op de knieën om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: ‘Wat wil je?’
Ze antwoordde: ‘Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk,
één rechts en één links van U.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal drinken?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja, dat kunnen
we.’ Hij zei hun: ‘Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van Mij zitten?
Het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegenen gegeven, voor wie dat
door mijn Vader is weggelegd.’.

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)  
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TRANSFIGURATIE VAN DE HEER
6 augustus

Mt 17:1-5

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van
gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. Petrus zei daarop tegen
Jezus: ‘Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken,
voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’ Hij was nog niet uitgesproken of daar
kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en opeens klonk er een stem uit die
wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.’.

Gerard David, The Transfiguration of Christ, 1520 (O.L. Vrouwekerk, Bruges)  
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H. LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR
10 augustus

Jh 12:26

Zo iemand mijn dienaar wil zijn, hij volge Mij na; en waar Ik ben, daar zal ook mijn
dienaar zijn. Zo iemand Mij dient, dan zal de Vader hem eren.

Walking with Jesus 
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TENHEMELOPNEMING VAN DE H. MAAGD
MARIA
15 augustus

Lc 1:41

Toen Elisabet de groet van Maria vernam, sprong het kind op in haar schoot, en werd
Elisabet van den Heiligen Geest vervuld.

Arcabas, Visitation - ©Arcabas 
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H. BARTHOLOMEUS, APOSTEL
24 augustus

Jh 1:50-51

Waarop Jezus zei: ‘Je gelooft dus omdat Ik zei dat Ik je gezien heb onder de
vijgenboom? Je zult nog grotere dingen zien!’ En Hij voegde eraan toe: ‘Waarachtig,
Ik verzeker jullie: je zult zien hoe de hemel geopend is en Gods engelen opstijgen en
neerdalen boven de Mensenzoon.’.

Sitting under a tree 
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GEBOORTE VAN DE MAAGD MARIA
8 september

Mt 1:20-21

Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom een engel
des Heren, en sprak: Josef, zoon van David, vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te
nemen; want wat in haar is geboren, is van den Heiligen Geest. Ze zal een zoon baren,
en ge zult Hem Jesus noemen; want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden.

François-Xavier de Boissoudy, L’Annonciation à Joseph, 2014 - ©François-Xavier de Boissoudy 
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KRUISVERHEFFING
14 september

Num 21:8

En de HEER zei tegen hem: ‘Maak zelf een vuurspuwende slang en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en ernaar kijkt, zal in leven blijven.’.

Anthony Van Dyck, Moses and the Brazen Serpent, 1620 (Museo del Prado, Madrid)  
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H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST
21 september

Mt 9:9

Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matteüs
heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem.

James Tissot, The calling of St. Matthew (Brooklyn Museum, New York)  
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MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL,
AARTSENGELEN
29 september

Jh 1:50-51

Waarop Jezus zei: ‘Je gelooft dus omdat Ik zei dat Ik je gezien heb onder de
vijgenboom? Je zult nog grotere dingen zien!’ En Hij voegde eraan toe: ‘Waarachtig,
Ik verzeker jullie: je zult zien hoe de hemel geopend is en Gods engelen opstijgen en
neerdalen boven de Mensenzoon.’.

Sitting under a tree 
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H. LUCAS, EVANGELIST
18 oktober

Lc 10:3-4

Gaat heen; zie, Ik zend u als lammeren midden onder de wolven. Draagt geen beurs
mee, geen reiszak, geen schoenen; en groet niemand onderweg. —.

Raul Berzosa, San Marcos Evangelista, 2015 - ©Raul Berzosa 
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HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN
28 oktober

Lc 6:13-16

Toen het dag werd riep Hij zijn leerlingen, en uit hen koos Hij er twaalf, die Hij ook
apostelen noemde: Simon, die Hij ook Petrus noemde, diens broer Andreas, Jakobus,
Johannes, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus van Alfeüs, Simon de zeloot,
Judas van Jakobus, en Judas Iskariot, die de verrader is geworden.

Andy Rash, Jesus and the Apostles, 2011 - ©Andy Rash 
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ALLERHEILIGEN
1 november

Mt 5:3-9

‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die
zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want
zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.’

Giusto de' Menabuoi, Paradise, 1376 (Baptistry, Padua)  
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ALLERZIELEN
2 november

Lc 24:1-3

‘maar op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met
de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en
gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.

Aladar Korosfoi-Kriesch, All Souls' Day, 1910 (Hungarian National Gallery, Budapest)  
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WIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN
LATERANEN IN ROME
9 november

Jh 2:14-15

Hij zag in de tempel de verkopers van runderen, schapen en duiven; ook de
geldwisselaars, die zich daar hadden neergezet. En Hij maakte een zweep van
koorden, dreef ze allen met schapen en runderen de tempel uit, en smeet het geld der
wisselaars op de grond en de tafels omver.

Stanley Spencer, Overturning the Money Changers' Table, 1921 (Stanley Spencer Gallery)  
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H. ANDREAS, APOSTEL
30 november

Mt 4:18-21

Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers – Simon, die Petrus
genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het meer; want het
waren vissers. Hij sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van
mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Verderop zag
Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in de
boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren. Hij riep hen.

Lois Russell, Fishers of men - ©Lois Russell 
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ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE
MAAGD MARIA
8 december

Lc 1:28

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’.

Joachim, Anna and Mary 





LEZINGEN VOOR
ZONDAGEN EN FEESTEN

BUITENGEWONE
VORM VAN DE

ROMEINSE RITUS

KERSTTIJD





432

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Kersttijd

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 21:25-28

‘Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen
de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat
overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta
dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij.’.

Cristo Redentor, 1931 (Rio de Janeiro, Brazil)  
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TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mt 11:2-6

Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij Hem bij
monde van zijn leerlingen vragen: ‘Bent U het die komen zou, of hebben we een ander
te verwachten?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ga Johannes vertellen wat u hoort en
ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen,
doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig
degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’.

Samuel van Hoogstraten, St. John the Baptist in Prison receives Christ's answer, 1627-1678 
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DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Fil 4:5-7

Laat alle mensen uw minzaamheid zien. De Heer is nabij; maakt u over niets bezorgd,
doch maakt aan God al uw wensen bekend door bidden en smeken en danken. En de
vrede Gods, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus
Jesus.

Boy praying on his way home 
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QUATERTEMPERWOENSDAG IN ADVENT
Lc 1:28-33

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij
raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te
betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij
God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij
zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer,
zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis
van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’.

Hermine David, Annunciation - ©Hermine David 
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QUATERTEMPERVRIJDAG IN ADVENT
jes 11:1-5

Dan zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten, Een scheut uit zijn wortel
ontkiemen. De geest van Jahweh zal op Hem rusten: De geest van wijsheid en
verstand, De geest van raad en sterkte, De geest van kennis en godsvrucht, En de vrees
voor Jahweh Zal hem vervullen. Niet naar uiterlijke schijn zal Hij richten, Geen vonnis
vellen op horen-zeggen alleen; Den zwakke zal Hij recht verschaffen, Eerlijk uitspraak
doen voor de armen in het land. Maar den tyran zal Hij striemen met de gesel van
zijn mond, Den boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid is de
gordel om zijn heupen, Waarachtigheid de band om zijn lenden.

Cod. St. Peter perg. 139, Blatt 7v, from the Scherenberg Psalter, Tree of Jesse with the Madonna
and Child, ca. 1260 (Badische Landesbibliothek (Baden State Library), Karlsruhe, Germany)  



437

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Kersttijd

QUATERTEMPERZATERDAG IN DE ADVENT
jes 26:2

Opent de poorten: een vroom volk gaat er binnen, Dat de trouw heeft bewaard,
standvastig van hart.

Open Ye the Gates (Harvard)  
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VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 3:6

En alle vlees zal zien Gods heil.

Sieger Köder, Stammbaum Jesu - ©Sieger Köder 
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VIGILIE VAN KERSTMIS
24 december

Mt 1:20

Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom een engel
des Heren, en sprak: Josef, zoon van David, vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te
nemen; want wat in haar is geboren, is van den Heiligen Geest.

Marriage of Mary & Joseph 
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HEILIGE KERSTNACHT: NACHTMIS
25 december

Lc 2:6-7

Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan; ze baarde haar
eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe; want
in het nachtverblijf was voor hen geen plaats.

James Tissot, Saint Joseph Seeks Lodging In Bethlehem, 1886-1894 (Brooklyn Museum, New York)  
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KERSTDAG: DAGERAADSMIS
25 december

Lc 2:19

Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na.

Joseph Stella, Holy Mary Mother of God, 1926 (Brooklyn Museum)  
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KERSTDAG: DAGMIS
25 december

Heb 1:1-2

Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot de Vaders gesproken heeft
door de Profeten, heeft Hij aan het einde dezer dagen tot ons gesproken door den
Zoon, dien Hij gesteld heeft tot erfgenaam van al zijn bezit en door wien Hij de wereld
gemaakt heeft.

Mina Anton, Nativity of Christ, 2014 - ©Mina Anton 
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H. STEFANUS, MARTELAAR
26 december

Hand 7:59-60

En terwijl men Stéfanus stenigde, bad hij, en sprak: Heer Jesus, ontvang mijn geest.
Dan zonk hij op zijn knieën neer, en riep met luider stem: Heer, reken hun deze zonde
niet toe. Na deze woorden ontsliep hij. Ook Saul stemde in met die moord.

Chris Koelle, The History of Redemption - The stoning of Saint Stephen - ©Chris Koelle 
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H. JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST
27 december

Jh 21:20

Petrus keek om en zag dat de leerling van wie Jezus hield, Jezus volgde. Het was de
leerling die zich bij de maaltijd vertrouwelijk naar Hem had toegekeerd en gevraagd
had: ‘Wie is het, Heer, die U zal overleveren?’.

Master Heinrich of Konstanz, St John Resting on Jesus'
Chest, c. 1320 (Museum Mayer van den Bergh, Antwerp)  
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HH. ONNOZELE KINDEREN, MARTELAREN
28 december

Mt 2:13

Toen ze waren heengegaan, zie, daar verscheen een engel des Heren in een droom aan
Josef, en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte; blijf daar,
tot ik het u zeggen zal. Want Herodes komt het Kind zoeken, om Het te doden.

Kim Ki-chang, The Flight to Egypt 
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ZONDAG IN HET OCTAAF VAN KERSTMIS
Lc 2:36-38

Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was
hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest en daarna
weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende
God dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;
ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem
verwachtten.

Presentation of Jesus in the Temple 



447

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Kersttijd

VIJFDE DAG IN HET OCTAAF VAN KERSTMIS
Lc 2:15-16

Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door
de Heer is bekendgemaakt.’ Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef, en
het kind dat in de voerbak lag.

Jos Speybrouck, Adoration of the Shepherds 
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OCTAAFDAG VAN KERSTMIS
1 januari

Lc 2:21

Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij
de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd
ontvangen.

LordShadowblade, The Most Holy Name of Jesus, 2008 - ©LordShadowblade 
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FEEST VAN DE HEILIGE NAAM VAN JEZUS
Hand 4:10-11

Dan zij het u allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor
u staat door de naam van Jesus Christus van Názaret, dien gij hebt gekruisigd, maar
dien God heeft opgewekt uit de doden. Hij is "de steen, die gij, de bouwlieden, hebt
verworpen; en Hij is de hoeksteen geworden.".

The Chief Cornerstone 
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OPENBARING VAN DE HEER
6 januari

Mt 2:11

Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun
knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud,
wierook en mirre als geschenk.

Daniel Mitsui, Adoration of the Magi - ©Daniel Mitsui 
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SEPTUAGESIMA ZONDAG
Mt 20:9-16

‘De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie. De eersten verwachtten
toen dat ze meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. Ze namen
hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: “Die laatsten daar hebben één uur
gewerkt, en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte
gedragen hebben.” Maar hij gaf een van hen ten antwoord: “Vriend, ik doe je geen
onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denarie? Pak je geld maar aan, en
ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou. Of mag ik niet met het mijne doen wat ik
wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de
eersten de laatsten.’.

Codex Aureus Epternacensis, Parable of the Workers in the Vineyard, 11th century 
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SEXAGESIMA ZONDAG
Lc 8:5-8

‘Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op
het pad; het werd vertrapt en de vogels van de hemel aten het op. Een ander deel
viel op rotsige bodem; het kwam wel op, maar het verdorde door gebrek aan vocht.
Weer een ander deel viel tussen de distels, maar ook de distels groeiden op en ze
verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde; het kwam op en droeg
honderdvoudig vrucht.’ En Hij besloot met de uitroep: ‘Wie oren heeft om te horen,
moet horen.’.

Jos Speybrouck, The Parable of the Sower & the Seed (The
Second Sunday before Lent from Liturgical Calendar poster series) 
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QUINQUAGESIMA ZONDAG
Lc 18:31-38

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘Kijk, we gaan op naar Jeruzalem, en alles
wat door de profeten is geschreven over de Mensenzoon zal in vervulling gaan. Hij zal
overgeleverd worden aan de heidenen en worden bespot, beledigd en bespuugd. Ze
zullen Hem geselen en ter dood brengen, en op de derde dag zal Hij opstaan.’ Maar
zij begrepen er niets van; het bleef verborgen voor hen en wat Hij zei konden ze maar
niet vatten. Toen Hij in de buurt van Jericho kwam, zat er een blinde langs de weg te
bedelen. Die hoorde veel mensen voorbijkomen en vroeg wat er aan de hand was.
‘Jezus de Nazoreeër komt hierlangs’, vertelden ze hem. Toen riep hij: ‘Jezus, Zoon van
David, heb medelijden met mij!’.

Blind Bartimaeus - ©Gospel Services inc. 
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ASWOENSDAG
Joël 2:12-13

Maar ook nu nog: Is de godsspraak van Jahweh, Keert tot Mij terug met heel uw hart,
In vasten, wenen en rouw; Scheurt uw harten, niet uw kleren, Bekeert u tot Jahweh,
uw God! Want Hij is genadig en barmhartig, Lankmoedig, rijk aan ontferming; Een, die
spijt heeft over uw rampen.

Carl Spitzweg, Ash Wedensday, 1860 (Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, Germany)  
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DONDERDAG NA ASWOENSDAG
Mt 8:5-8

Toen Hij in Kafarnaüm was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te
hulp riep. Hij zei: ‘Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn.’ Hij zei
hem: ‘Ik zal het komen genezen.’ De centurio antwoordde daarop: ‘Heer, ik ben niet
waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter
worden.’

Healing of Centurion's Servant 
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VRIJDAG NA ASWOENSDAG
Mt 5:43-45

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand
haten. Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen
jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over
slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Love your enemies 



457

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

ZATERDAG NA ASWOENSDAG
mc 6:47-50

Toen het nacht begon te worden, was de boot midden op het meer, en Hij was alleen
op het land. Hij zag ze tobben, om vooruit te komen; want de wind was tegen. En
tegen de vierde nachtwaak kwam Hij naar hen toe, wandelend op het meer; en Hij
wilde ze voorbijgaan. Toen ze Hem op het meer zagen wandelen, meenden ze, dat
het een spook was, en ze gilden het uit; want allen zagen Hem, en waren ontsteld.
Aanstonds sprak Hij hen toe, en zeide hun: Weest gerust, Ik ben het; vreest niet!

Ivan Aivasovsky, Jesus walks on water - ©Ivan Aivasovsky 
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EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN
mt 4:1

Toen werd Jesus door den Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel te
worden bekoord.

Temptation of Christ 
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MAANDAG IN DE EERSTE WEEK VAN DE
VASTEN
Mt 25:34-36

Dan zal de Koning zeggen tot hen, die aan zijn rechterhand staan: Komt, gezegenden
van mijn Vader; neemt bezit van het rijk, dat voor u is bereid van de grondvesting der
wereld af. Want Ik was hongerig, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik was dorstig, en gij
hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling, en gij naamt Mij op. Ik was naakt,
en gij hebt Mij gekleed; ziek, en gij hebt Mij bezocht: in de gevangenis, en gij zijt Mij
komen bezoeken.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid 
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DINSDAG IN DE EERSTE WEEK VAN DE VASTEN
jes 55:8-11

Neen, mijn gedachten Zijn niet uw gedachten; Uw wegen zijn mijn wegen niet, Is de
godsspraak van Jahweh! Want zoals de hemel zich boven de aarde verheft, Zo liggen
mijn wegen boven de uwen, Mijn gedachten veel hoger Dan uw gedachten! Want
zoals regen en sneeuw uit de hemel valt, En daar niet terugkeert zonder de aarde te
drenken, Haar vruchtbaar te maken, en met groen te bedekken, Zaad om te zaaien te
geven, en brood om te eten: Zo is het ook met het woord uit mijn mond; Niet ledig
keert het tot Mij terug, Maar wat Mij behaagt, richt het uit, Het volbrengt, waartoe Ik
het zond!

Evaporation 



461

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

QUATERTEMPERWOENSDAG IN DE VASTEN
Mt 12:38-41

Toen gaven enkelen uit de kring van schriftgeleerden en farizeeën Hem ten antwoord:
‘Meester, we willen een teken van U zien.’ Maar daarop gaf Hij hun als antwoord: ‘Een
slechte en overspelige generatie verlangt een teken, en geen ander teken zal hun
gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en
drie nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen
en drie nachten in de schoot van de aarde zijn. De mensen van Nineve zullen bij het
oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerden zich tot
de verkondiging van Jona; maar hier is meer dan Jona.’

Profeta Jonas 
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DONDERDAG IN DE EERSTE WEEK VAN DE
VASTEN
mt 15:25-28

Maar ze kwam naar Hem toe, wierp zich voor Hem neer, en zeide: Heer, help mij. Hij
gaf haar ten antwoord: Het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor
de hondjes te werpen. Maar ze zeide: Ja wel, Heer; ook de hondjes eten toch van de
kruimels, die van de tafel hunner meesters vallen. Toen antwoordde Jesus: O vrouw,
groot is uw geloof; u geschiede, zoals ge verlangt. Van dat ogenblik af was haar dochter
genezen.

Jesus heals the Canaanite Woman's doughter 



463

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

QUATERTEMPERVRIJDAG IN DE VASTEN
eze 18:21-23

En wanneer een slecht mens zich bekeert van zijn zondig verleden, mijn voorschriften
gaat onderhouden, en naar wet en recht handelt: zo iemand zal zeker in leven blijven;
hij zal niet sterven. Van zijn vroegere wandaden zal hem niets toegerekend worden,
maar omwille van zijn rechtschapen gedrag zal hij in leven blijven. Of zou Ik behagen
scheppen in de dood van een zondaar, zegt Jahweh, de Heer; en niet veel liever zien,
dat hij zijn wandel verbetert, en leeft?

Confession 



464

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

QUATERTEMPERZATERDAG IN DE VASTEN
1 tes 5:20-22

versmaadt de profetieën niet; maar onderzoekt alles, en behoudt het goede. Onthoudt
u van kwaad onder iedere vorm.

Sawing off the branch you sit on 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE VASTEN
Mt 17:2-5

Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en
zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek
met Hem. Petrus zei daarop tegen Jezus: ‘Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als
U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’
Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en
opeens klonk er een stem uit die wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde
vind. Luister naar Hem.’.

The transfiguration of Christ 
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MAANDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
jh 8:23

Hij sprak tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik
ben niet van deze wereld.

Salvador Dali, Christ of St. John on the Cross, 1951 (Kelvingrove Art Gallery and Museum in Glasgow)  
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DINSDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
Mt 23:8-12

Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal
broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in
de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De
grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich
vernedert, zal verheven worden.

Pope Francis official photograph, 2013 
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WOENSDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
Mt 20:20-23

Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs bij Hem, samen met haar zonen;
ze viel voor Hem op de knieën om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: ‘Wat wil je?’
Ze antwoordde: ‘Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk,
één rechts en één links van U.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal drinken?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja, dat kunnen
we.’ Hij zei hun: ‘Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van Mij zitten?
Het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegenen gegeven, voor wie dat
door mijn Vader is weggelegd.’.

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)  
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DONDERDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
jer 17:5-7

Zo spreekt Jahweh! Vervloekt de man, die op mensen vertrouwt, En steun zoekt bij
vlees, Maar wiens hart zich afwendt van Jahweh. Hij is als een struik in de woestijn, Die
nimmer zegen ziet komen, Maar op de verschroeide bodem der steppe blijft staan, Op
brak en onbewoonbaar land. Maar gezegend de man, die op Jahweh vertrouwt, En die
zijn hoop stelt op Jahweh.

Don't trust in man 
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VRIJDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
mt 21:38-40

Maar toen de landbouwers den zoon zagen komen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de
erfgenaam; komt, laten we hem doden; dan zullen wij zijn erfenis krijgen. Ze grepen
hem vast, wierpen hem buiten de wijngaard, en doodden hem. Wanneer nu de heer
van de wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die landbouwers doen?

The Lord of the vineyard 
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ZATERDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
Lc 15:17-21

Toen kwam hij tot zichzelf en zei: “Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood
in overvloed, en ik verga hier van de honger! Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem
zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer
waard om uw zoon te heten, behandel me als een van uw dagloners.” En hij ging terug
naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd;
snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei de zoon tegen
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer waard om uw
zoon te heten.”.

L' enfant prodigue, 1891 (Le Grand Catéchisme en Images)  
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DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN
lc 11:17-20

Maar Hij kende hun gedachten, en sprak tot hen: Ieder rijk, dat inwendig verdeeld is,
zal worden verwoest; het ene huis zal er op het andere vallen. Wanneer dus de satan
tegen zichzelf is verdeeld, hoe zal zijn rijk dan stand kunnen houden? Toch zegt gij, dat
Ik door Beélzebub de duivels uitdrijf. Maar als Ik door Beélzebub de duivels uitdrijf,
door wien drijven dan uw zonen ze uit? Daarom zullen zijzelf uw rechters zijn. Maar
als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is ook het koninkrijk Gods onder u
gekomen.

Unity 
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MAANDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE
VASTEN
Lc 4:27-29

‘En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa; toch werd niemand
van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ Toen ze dit hoorden werd de hele
synagoge ziedend van woede; ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit en dreven
Hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om Hem in de
afgrond te duwen.

Jerome Nadal, SJ, Male accipitur Jesus in patria, 1593 
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DINSDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE VASTEN
2 kon 4:3-7

Toen sprak hij: Ga bij al uw buren lege vaten vragen, maar vooral niet te weinig. Dan
moet ge naar huis gaan, en de deur achter u en uw jongens sluiten. Giet dan olie in
al die vaten, en zet de volle op zij. Nadat ze van hem was weggegaan, sloot ze de deur
achter zich en haar jongens, en terwijl dezen de vaten aanreikten, bleef zij ze maar vol
gieten. Toen de vaten vol waren, zei ze tot haar zoon: Geef me nog een ander vat. Maar
hij antwoordde haar: Er is geen meer. En nu hield de olie op met vloeien. Ze ging het
aan den godsman vertellen, en deze sprak: Ga de olie verkopen en uw schuld betalen;
van het overschot kunt ge met uw zonen leven.

Elisha Multiplies the Widow's Oil 
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WOENSDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE
VASTEN
mt 15:10-12

En nadat Hij het volk tot Zich had geroepen, sprak Hij tot hen: Hoort en verstaat. Niet
wat de mond ingaat, bezoedelt den mens; maar wat de mond uitkomt, dat bezoedelt
den mens. Nu naderden zijn leerlingen, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de
farizeën bij het horen van dit woord zich hebben geërgerd?

What goes into someone’s mouth does not defile them, but
what comes out of their mouth, that is what defiles them 
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DONDERDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE
VASTEN
Lc 4:40-41

Bij zonsondergang brachten allen hun zieken, die aan allerlei kwalen leden, naar Hem
toe. Hij legde hun een voor een de handen op en genas hen. Uit veel mensen gingen
ook demonen weg, die krijsten: ‘U bent de Zoon van God.’ Hij bestrafte hen en stond
hun niet toe te spreken, omdat ze wisten dat Hij de Messias was.

Mathieu Ignace van Bree, Le Christ Guerissant un Malade 
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VRIJDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE VASTEN
Jh 4:16-19

Hij sprak tot haar: Ga uw man roepen, en kom hier terug. De vrouw antwoordde: Ik
heb geen man. Jesus zeide haar: Dat zegt ge wèl: "Ik heb geen man". Want vijf mannen
hebt ge gehad, en dien ge nu hebt, is niet uw man; dat hebt ge naar waarheid gezegd.
De vrouw zei Hem: Heer, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

Angelica Kauffman, Christus und die Samariterin am Brunnen (Christ and
the Samaritan woman at the well), 1796 (Neue Pinakothek, Muenchen)  
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ZATERDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE
VASTEN
Jh 8:3-6

Nu brachten schriftgeleerden en farizeën een vrouw naar Hem toe, die op overspel
was betrapt; ze plaatsten haar in de kring, en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is
op heterdaad van overspel betrapt. Nu heeft Moses ons in de Wet geboden, dergelijke
vrouwen te stenigen. Wat zegt Gij nu? Dit zeiden ze, om Hem een strik te spannen, en
tegen Hem een aanklacht te hebben. Maar Jesus boog Zich voorover, en schreef met
de vinger op de grond.

Yongsung Kim, Sand Writing, 2008 - ©Yongsung Kim 
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VIERDE ZONDAG VAN DE VASTEN
Jh 6:11

Daarop nam Jezus de broden, en na het uitspreken van het dankgebed deelde Hij ze
uit onder de aanwezigen, en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden.

Jacques Muller, La multiplication des pains, 1992 - ©Jacques Muller 
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MAANDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE
VASTEN
Jh 2:15

En Hij maakte een zweep van koorden, dreef ze allen met schapen en runderen de
tempel uit, en smeet het geld der wisselaars op de grond en de tafels omver.

Jesus Christ casts out the money changers 
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DINSDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE VASTEN
jh 7:27-29

Maar van Hem weten we, waar Hij vandaan is; als echter de Christus komt, weet
niemand, waar Hij vandaan komt. Toen leerde Jesus met luider stem in de tempel,
en sprak: Gij kent Mij, en gij weet ook, waar Ik vandaan ben? En toch ben Ik niet
uit Mijzelf gekomen, maar Hij, die Mij gezonden heeft, is de Waarachtige; Dien kent
gij niet. Ik ken Hem wel, omdat Ik van Hem ben uitgegaan, en omdat Hij Mij heeft
gezonden.

Knowing Jesus 
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WOENSDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE
VASTEN
Jh 9:24-25

Opnieuw riepen ze nu den gewezen blinde, en zeiden tot hem: Geef eer aan God; wij
weten, dat die man een zondaar is. Hij antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet.
Eén ding weet ik: dat ik blind was, en nu zie.

Katie Campbell, SPIT & MUD - ©Katie Campbell 
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DONDERDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE
VASTEN
2 kon 4:32-35

Nu trad Eliseus het huis binnen, en zag den jongen dood op zijn bed liggen. Hij ging
de kamer in, deed de deur achter hen beiden toe, en bad tot Jahweh. Daarna strekte
hij zich uit op het kind, en legde de mond op zijn mond, de ogen op zijn ogen, en de
handen op zijn handen. Zo bleef hij op hem uitgestrekt, totdat het lichaam van het
kind warm was geworden. Toen liep hij eenmaal in huis op en neer, ging weer naar
boven, en strekte zich nogmaals op hem uit. Nu begon de jongen te niezen, tot zeven
maal toe, en eindelijk deed hij zijn ogen open.

Frederic Leighton, Elisha Raising the Son of the Shunamite,
1881 (Leighton House Museum and Art Gallery)  
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VRIJDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE VASTEN
1 kon 17:22-24

En Jahweh verhoorde Elias: de ziel van den knaap keerde in hem terug, en hij leefde
weer. Nu nam Elias het kind, bracht het uit het bovenvertrek naar binnen, gaf het aan
zijn moeder terug en sprak: Ziehier, uw zoon leeft. Toen zei de vrouw tot Elias: Nu
weet ik, dat gij een godsman zijt, en dat het woord, door u gesproken, werkelijk van
Jahweh is.

Louis Hersent, Elijah Resuscitating the Son of the Widow of Zarephath 
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ZATERDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE
VASTEN
Jes 49:13-15

Jubelt, hemelen, verheugt u, aarde, Bergen, barst in juichkreten los; Want Jahweh
ontfermt zich over zijn volk, Heeft medelijden met zijn ellende! Maar Sion zegt:
Jahweh heeft mij verlaten, De Heer mij vergeten! Kan dan een vrouw soms haar kindje
vergeten, Zich niet ontfermen over den zoon van haar schoot? En al zou ook zij het
vergeten, Ik, Ik vergeet u nooit!

Franz von Stuck, Golgotha, 1917 
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PASSIEZONDAG
Jh 8:56

‘En wat uw vader Abraham betreft: hij verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien,
en toen hij die zag was hij vol vreugde.’.

William Blake, Abraham Preparing to Sacrifice Isaac, 1783 (Museum of Fine Arts, Boston)  
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MAANDAG IN DE PASSIEWEEK
Jona 3:1

Voor de tweede maal werd nu het woord van Jahweh tot Jonas gericht.

Ben-Zion, Jonah 1:3 (The Call to Jonah), 1952 (Biblical
Themes portfolio, Plate XIV, (Curt Valentin, New York))  
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DINSDAG IN DE PASSIEWEEK
jh 7:6-12

Jesus sprak dus tot hen: Mijn tijd is nog niet gekomen; maar uw tijd is er steeds. U kan
de wereld niet haten; maar Mij haat ze wel, omdat Ik getuig, dat haar werken boos zijn.
Gaat zelf maar naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet is
gekomen. Zo sprak Hij tot hen; en Hij bleef in Galilea. Eerst toen zijn broeders waren
vertrokken, vertrok Hij ook zelf naar het feest; niet publiek, maar in stilte. De Joden nu
zochten Hem op het feest, en zeiden: Waar is Hij? En er werd veel over Hem onder de
menigte gemompeld. Sommigen zeiden: Hij is goed; anderen weer: Neen, Hij misleidt
het volk.

The desciples go to the festival without Jesus 
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WOENSDAG IN DE PASSIEWEEK
Jh 10:29-30

‘Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd, gaat alles te boven: niemand kan het
ontrukken aan de hand van mijn Vader! Ik en de Vader, Wij zijn één.’.

Viktor Vasnetsov, Fatherhood, 1907 (State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia)  
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DONDERDAG IN DE PASSIEWEEK
Lc 7:44-48

Daarop keerde Hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ‘Ziet u deze vrouw? Ik
kwam uw huis binnen. Water voor mijn voeten hebt u Me niet gegeven, maar zij heeft
met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u
Me niet gegeven, maar zij heeft sinds Ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten
gekust. Mijn hoofd hebt u niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met
balsem. Daarom zeg Ik u dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde.
Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde.’ Tegen haar zei Hij: ‘Uw zonden
zijn vergeven.’.

Mary anointing Jesus' feet 
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VRIJDAG IN DE PASSIEWEEK
jer 17:13

Jahweh, hoop van Israël! Die U verlaten, komen te schande, Die tegen mij zich
verzetten, staan opgeschreven ten dode, Omdat ze Jahweh verzaken, de bron van de
levende wateren!

Gustave Doré’s, The Vale of Tears, 1883 
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ZATERDAG IN DE PASSIEWEEK
jer 18:18

Toen zeiden zij: Komt, laat ons een aanslag tegen Jeremias beramen: "Neen, den
priester is de wet niet ontnomen, Den wijze de raad niet, Den profeet niet het
Godswoord!" Vooruit, laten we hem doden voor zo’n taal, En niet luisteren naar zijn
woorden!

La la la, I can't hear you! 
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PALMZONDAG
Mt 27:28-29

Ze trokken Hem de kleren uit, en hingen Hem een scharlaken mantel om; ze vlochten
een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd, en gaven Hem een rietstok in de
rechterhand; ze knielden voor Hem neer, bespotten Hem, en zeiden: Wees gegroet,
Koning der Joden.

Caravaggio, Crown of Thorns 
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MAANDAG IN DE GOEDE WEEK
jh 12:3-8

Toen nam Maria een pond onvervalste, kostbare nardusbalsem, zalfde de voeten van
Jesus, en droogde ze met de haren af. En het huis was vol van de balsemgeur. Toen zei
Judas Iskáriot, een van zijn leerlingen, die Hem verraden zou: Waarom die balsem niet
voor driehonderd tienlingen verkocht, en ze aan de armen gegeven? Dit zei hij niet,
omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was; daar hij de beurs
droeg, stal hij weg, wat daarin kwam. Maar Jesus sprak: Laat haar begaan; ze heeft hem
moeten bewaren voor de dag mijner begrafenis. Want de armen behoudt gij altijd; Mij
niet.

Jan van Scorel, Maria Magdalena (Rijksmuseum Amsterdam)  
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DINSDAG IN DE GOEDE WEEK
Mc 14:38-40

Waakt en bidt, opdat gij niet in bekoring komt. De geest is gewillig, maar het vlees is
zwak. En weer ging Hij heen, en bad met dezelfde woorden. Hij keerde terug, en vond
hen opnieuw in slaap; want hun ogen vielen toe. Ze wisten niet, wat ze Hem zouden
antwoorden.

David Popiashvili, Prayer at Gethsemane - ©śśśśś śśśśśśśśśś 
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WOENSDAG IN DE GOEDEWEEK
Lc 22:41-44

Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, viel op zijn knieën neer,
en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn
wil geschiede, maar de uwe. Toen verscheen Hem een engel uit de hemel, die Hem
sterkte. En door doodsangst bevangen, bad Hij nog vuriger, en zijn zweet droop als
bloeddruppels neer op de grond.

Mikhail Nesterov, The Agony in the Garden 
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WITTE DONDERDAG
Jh 13:13-15

Gij noemt Mij Meester en Heer, en gij zegt het terecht; want dat ben Ik. Wanneer
dus Ik, de Heer en Meester, u de voeten was, dan moet ook gij elkander de voeten
wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zoudt doen, zoals Ik ú
heb gedaan.

Sieger Köder, Fußwaschung - ©Sieger Köder 
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GOEDE VRIJDAG
Jh 19:26-27

Jesus zag zijn moeder staan, en naast haar den leerling, dien Hij beminde. En Hij sprak
tot zijn moeder: Vrouw, ziedaar uw zoon. Daarna sprak Hij tot den leerling: Ziedaar uw
moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op.

Muriel Desambrois, 1996 
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PAASWAKE
Jes 55:1

Gij allen, die dorst lijdt: ach, komt tot de wateren; Die geen geld hebt, komt wijn en
melk kopen, en eten om niet.

Horace Pippin, Christ and the Woman of Samaria, 1940 
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PASEN
Mc 16:4-6

Maar toen ze gingen zien, merkten ze, dat de steen al op zij was gerold; want hij was
zeer groot. Ze gingen het graf in, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, in
een wit gewaad gekleed. Ze werden hevig ontsteld. Maar hij sprak tot haar: Weest maar
niet bang! Gij zoekt Jesus van Názaret, die gekruisigd is? Hij is verrezen; hier is Hij niet.
Ziet hier de plaats, waar men Hem heeft neergelegd.

William Adolphe Bouguereau, The Three Marys at the Tomb 
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MAANDAG IN HET OCTAAF VAN PASEN
Lc 24:31

Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun
gezicht verdwenen.

Jan Havicksz. Steen, Supper at Emmaus, 1665-68 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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BELOKEN PASEN
1 Joh 5:5-8

Wie anders toch is overwinnaar der wereld, dan hij die gelooft, dat Jesus de Zoon
is van God? Hij is het, die gekomen is door Water en Bloed: Jesus Christus; niet
door Water alleen, maar door Water en Bloed. Ook de Geest legt getuigenis af;
want de Geest is waarheid. Zodat er drie zijn, die getuigenis afleggen (in de hemel:
de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die
getuigenis afleggen op de aarde) : de Geest, het Water en het Bloed; en deze drie zijn
eenstemmig.

Jos Speybrouck, The Eucharist 
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TWEEDE ZONDAG NA PASEN
1 Pet 2:24

Hij zelf heeft aan het kruishout in zijn Lichaam onze zonden gedragen, opdat wij, van
de zonden ontlast, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijt gij
genezen.

Trung Pham s.j., Wound, 2015 
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DERDE ZONDAG NA PASEN
Jh 16:21-22

Wanneer een vrouw moet bevallen, heeft ze het zwaar, omdat haar uur gekomen is;
maar is het kind eenmaal geboren, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid, uit
pure vreugde, omdat er een mens ter wereld is gekomen. Zo hebben ook jullie het nu
wel zwaar, maar Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die
niemand je ooit kan ontnemen.

Noah Buchanan, Saint Faustina & Divine Mercy - ©Noah Buchanan 
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VIERDE ZONDAG NA PASEN
Jh 16:12-14

Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken.
Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid
zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen
krijgt – en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen. Hij zal Mij verheerlijken, want wat
Hij jullie zal meedelen, komt van Mij.

Christine Oskirko, Trinitarian Love 
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VIJFDE ZONDAG NA PASEN
Jh 16:25-27

Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd in versluierende taal. Er komt een uur dat Ik geen
versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken.
Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam. Dat wil niet zeggen dat Ik jullie
bij de Vader zal moeten aanbevelen, want uit eigen beweging houdt de Vader van
jullie, omdat jullie van Mij hebben gehouden en geloofd hebben dat Ik van God ben
uitgegaan.

Come to me you weary one 
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KRUISDAG
Lc 11:9-10

Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal
voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie
klopt, zal worden opengedaan.

Klop en er wordt opengedaan 
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VIGILIE VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER
Jh 17:1-5

Na deze toespraak sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad: ‘Vader, het uur is
gekomen! Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt. Laat Hem, krachtens
de macht die U Hem gegeven hebt over alle mensen, eeuwig leven schenken aan al
degenen die U aan Hem hebt toevertrouwd. Eeuwig leven! Dat betekent dat ze U,
de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus
Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat U Mij te
doen hebt gegeven. Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde, en bekleed Mij met de
heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond.’

Fra Angelico, Christ Glorified in the Court of Heaven (Fiesole San
Domenico Altarpiece), 1423-1424 (National Gallery, London)  
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HEMELVAART VAN DE HEER
Mc 16:20

Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte
en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.

Vasili Nesterenko, St. Mark the Evangelist 



510

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

ZONDAG NA DE HEMELVAART VAN DE HEER
Jh 15:26-27,16:1

Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben – de
Geest der waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over Mij getuigenis afleggen; en
ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij. Dit heb Ik
jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet ten val komt.

Sawai Chinnawong, The Glory of the Cross, 2003 - ©Sawai Chinnawong 
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VIGILIE VAN PINKSTEREN
Jh 14:16-17

En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie
zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem
niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie
zijn.

Sue Ann Jackson, Reflection in water of the Holy Spirit dove - ©Sue Ann Jackson 
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PINKSTEREN
Hand 2:3-4

Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde
talen, zoals de Geest hun ingaf.

Francoise Burtz, Ascension-Pentecôte, 2006 - ©Francoise Burtz 
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PINKSTERMAANDAG
Jh 3:19-21

‘En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen
waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren.
Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn
daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe,
want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’.

Henry Ossawa Tanner, Nicodemus Visiting Jesus, 1899
(Pennsylvania Academy of Fine Arts (United States))  
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QUATERTEMPERWOENSDAG NA PINKSTEREN
Hand 2:42

Ze bleven volharden in de leer der apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het
breken des broods en in het gebed.

consecratie-door-paus-benedictus-xvi.png 
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QUATERTEMPERVRIJDAG NA PINKSTEREN
Lc 5:17-20

Op een dag gaf Hij onderricht terwijl er farizeeën en wetsleraren bij zaten. Ze waren
gekomen uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. In Hem was kracht
van de Heer om te genezen. Toen kwamen er mannen aan, met op een draagbed
iemand die verlamd was. Ze zochten een mogelijkheid om hem binnen te brengen en
voor Hem neer te zetten. Maar omdat ze vanwege de menigte geen kans zagen om
hem binnen te brengen, gingen ze het dak op en lieten ze hem met bed en al tussen
de tegels door neer in de kring vóór Jezus. Toen Hij hun vertrouwen zag zei Hij tegen
de man: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’.

Jan van't Hoff, De verlamde - ©Jan van't Hoff 
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QUATERTEMPERZATERDAG NA PINKSTEREN
Lc 4:40-41

Bij zonsondergang brachten allen hun zieken, die aan allerlei kwalen leden, naar Hem
toe. Hij legde hun een voor een de handen op en genas hen. Uit veel mensen gingen
ook demonen weg, die krijsten: ‘U bent de Zoon van God.’ Hij bestrafte hen en stond
hun niet toe te spreken, omdat ze wisten dat Hij de Messias was.

John Reillly, Jesus the Healer, 1958 - ©John Reillly 
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HEILIGE FAMILIE
Kol 3:14-17

‘Trekt over dit alles de liefde aan, die de band is der volmaaktheid. In uw harten heerse
ook de vrede van Christus; want daartoe zijt gij tot één lichaam geroepen. Weest
dankbaar bovendien! Moge Christus’ woord in u wonen in rijke overvloed! Leert en
vermaant elkander met allerlei wijsheid! Looft God in uw harten op lieflijke wijze, met
psalmen, gezangen en geestelijke liederen. En al wat gij doet, door woord of door
daad, doet het in de naam van Jesus den Heer, en betuigt dan door Hem aan God den
Vader uw dank!

Alexey Kondakov, Subway - ©Alexey Kondakov 
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TWEEDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
Jh 2:6-8

Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse
reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. ‘Doe die bakken
vol water,’ beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. Vervolgens zei Hij:
‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En ze deden het.

Marten de Vos, De bruiloft te Kana, 1596 (O.-L. Vrouwekathedraal, Antwerp)  
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DERDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
Mt 8:5-8

Toen Hij in Kafarnaüm was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te
hulp riep. Hij zei: ‘Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn.’ Hij zei
hem: ‘Ik zal het komen genezen.’ De centurio antwoordde daarop: ‘Heer, ik ben niet
waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter
worden.’

Healing of Centurion's Servant 
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VIERDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
Mt 8:24-25

Opeens werd de zee zo onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep.
Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons, wij vergaan!’.

Eugene Delacroix, Christ Asleep During the Tempest, 1853 
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VIJFDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
Kol 3:15-17

En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als
ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in volle
rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met
een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in woord
of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem.

El Greco, Adoration of the Name of Jesus, 1578-1579
(Chapter House, Monasterio de San Lorenzo, El Escorial)  
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ZESDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
Mt 13:34-35

Dat alles vertelde Jezus in gelijkenissen aan de menigte en zonder gelijkenis vertelde
Hij hun niets. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monde van de profeet: Ik zal
mijn mond openen in gelijkenissen, Ik zal uitspreken wat verborgen was vanaf de
grondvesting van de wereld.

Stained Glass Parables of Jesus Cutouts - ©catholicartworks.com 
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DERDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
Mt 8:5-8

Toen Hij in Kafarnaüm was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te
hulp riep. Hij zei: ‘Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn.’ Hij zei
hem: ‘Ik zal het komen genezen.’ De centurio antwoordde daarop: ‘Heer, ik ben niet
waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter
worden.’

Healing of Centurion's Servant 
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VIERDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
(HERHAALD)
Mt 8:23-27

Toen Hij aan boord ging, volgden zijn leerlingen Hem. Opeens werd de zee zo
onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. Ze maakten Hem
wakker en riepen: ‘Heer, red ons, wij vergaan!’ Hij zei: ‘Waarom zijn jullie bang,
kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en bestrafte wind en zee, en het werd volkomen
stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: ‘Wat is dat toch voor iemand, dat zelfs de
wind en de zee naar Hem luisteren?’.

Jos Speybrouck, Jesus Stills the Storm 
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VIJFDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
(HERHAALD)
Mt 13:24-30

Nog een gelijkenis hield Hij hun voor: ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als
met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid. Toen iedereen sliep, kwam zijn
vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg. Toen het gewas opschoot
en vrucht zette, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten van de eigenaar
kwamen hem zeggen: “Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt
dat onkruid dan vandaan?” Hij zei hun: “Een vijandig mens heeft dat gedaan.” De
knechten vroegen hem: “Zullen we het er dan maar uit gaan halen?” Maar hij zei: “Nee,
want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen
opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst
het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden, maar verzamel de
tarwe in mijn schuur.” ’.

anjun, The Parable of the Wheat and the Tares, 2012 - ©anjun 
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ZESDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
(HERHAALD)
Mt 13:34-35

Dat alles vertelde Jezus in gelijkenissen aan de menigte en zonder gelijkenis vertelde
Hij hun niets. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monde van de profeet: Ik zal
mijn mond openen in gelijkenissen, Ik zal uitspreken wat verborgen was vanaf de
grondvesting van de wereld.

Stained Glass Parables of Jesus Cutouts - ©catholicartworks.com 
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HEILIGE DRIEVULDIGHEID
Mt 28:18-20

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel,
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’.

Uitzending van de leerlingen 
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SACRAMENTSDAG
1 Kor 11:24

Een dankzegging sprak, het brak en zeide: "Dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt
overgeleverd. Doet dit tot mijn gedachtenis.".

a Corpus Christi procession in Valencia, Spain, 2015 
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HEILIG HART VAN JEZUS
Jh 19:33-34

Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al dood was, braken ze zijn benen niet.
Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit
en water.

Pasion viviente Castro Urdiales, 2015 
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QUATERTEMPERWOENSDAG IN SEPTEMBER
Neh 8:1-3

‘Nu verzamelde zich het hele volk als één man op het plein vóór de Waterpoort. En
men verzocht Esdras, den schriftgeleerde, het boek te gaan halen van Moses’ Wet, die
Jahweh aan Israël gegeven had. Esdras, de priester, legde dus de gemeente de Wet
voor: aan mannen en vrouwen, aan allen, die ze maar konden verstaan. Het was de
eerste dag der zevende maand. En terwijl hij van de vroege morgen tot de middag op
het plein voor de Waterpoort aan het voorlezen bleef aan mannen en vrouwen, aan
allen, die het maar konden verstaan, bleef ook het volk een en al oor voor het boek
van de Wet.

Tintoretto, Moses Receiving the Tables of the Law (detail), 1560-62 (Madonna dell’Orto, Venice)  
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QUATERTEMPERVRIJDAG IN SEPTEMBER
lc 7:39-43

Toen de farizeër, die Hem genodigd had, dit zag, zeide hij bij zichzelf: Als Hij een
profeet was, zou Hij weten, wie en wat voor een vrouw het is, die Hem aanraakt; een
zondares! Nu nam Jesus het woord en sprak tot hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen.
Hij zeide: Spreek, Meester. Een geldschieter had twee schuldenaars; de een was
hem vijfhonderd tienlingen schuldig, de andere vijftig. Daar ze niet konden betalen,
schold hij het beiden kwijt. Wie van de twee zal nu het meest van hem houden? Simon
antwoordde: Ik vermoed: hij, wien hij het meest heeft kwijtgescholden. Hij zei hem:
Ge hebt juist geoordeeld.

James Tissot, A Woman Anoints the Feet of Jesus 
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QUATERTEMPERZATERDAG IN SEPTEMBER
mi 7:18-19

Welke God, die als Gij de zonde vergeeft, En de misdaad vergeet van de Rest van uw
erfdeel; Die zijn gramschap niet eeuwig laat duren, Want Hij heeft de barmhartigheid
lief! Hij zal zich weer onzer ontfermen, Met voeten treden onze schuld, En in de
diepten der zee Slingert Hij al onze misdaden heen.

Bible truths 
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TWEEDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 14:22-23

“Mijnheer,” zei de slaaf, “uw bevel is al uitgevoerd en er is nog steeds plaats.” Daarop
zei de heer tegen de slaaf: “Ga dan de wegen en het land op en dwing hen binnen te
komen, zodat mijn huis vol raakt.”.

Make people come in, so that my house will be full 
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DERDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 15:4-6

‘Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de
negenennegentig andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan
naar het verloren schaap, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, neemt
hij het vol blijdschap op zijn schouders; thuisgekomen roept hij zijn vrienden en
buren en zegt hun: “Deel in mijn blijdschap want ik heb mijn verloren schaap weer
teruggevonden.”.’

The good Shepherd 
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VIERDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 5:4-6

Toen Hij uitgesproken was zei Hij tegen Simon: ‘Vaar nu het meer op naar diep water.
Daar moeten jullie je netten uitwerpen.’ ‘Meester,’ antwoordde Simon, ‘de hele nacht
hebben we ons al afgetobd zonder iets te vangen. Maar als U het zegt zal ik de netten
uitwerpen.’ Dat deden ze en ze vingen zo’n massa vis dat hun netten ervan scheurden.

Oleksandr Antonyuk, The miraculous catch of fish - ©Oleksandr Antonyuk 
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VIJFDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Mt 5:23-24

Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets
tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen
met je broeder, en kom dan terug om je offergave te brengen.

Ga u eerst met uw broeder verzoenen, 2010 
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ZESDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Rom 6:3-5

Of weet gij niet, dat wij allen, die gedoopt zijn tot de gemeenschap met Christus
Jesus, dat we gedoopt zijn tot de gemeenschap met zijn Dood? In die gemeenschap
met zijn Dood zijn we dus begraven met Hem door het Doopsel, opdat ook wij een
nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door de glorie van den Vader uit de doden
is opgewekt. Want wanneer wij met Hem zijn saamgegroeid door het beeld van zijn
Dood, dan zullen we het ook wezen door dat van zijn Verrijzenis.

Ivanka Demchuk, Baptism - ©Ivanka Demchuk 
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ZEVENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Mt 7:15

Pas op voor de valse profeten, die naar jullie toe komen in schaapskleren, maar van
binnen roofzuchtige wolven zijn.

Wolf in sheep's clothing 
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ACHTSTE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 16:5-7

Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij:
“Hoeveel ben je mijn heer schuldig?” Die antwoordde: “Honderd vaatjes olijfolie.” Hij
zei: “Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.” De volgende vroeg hij:
“En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?” Die antwoordde: “Honderd zakken tarwe.” De
rentmeester zei tegen hem: “Hier is je contract, maak er tachtig van.”.

Dan Lewis, The parable of the unjust steward, 2009 - ©Dan Lewis 
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NEGENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 19:41-44

Toen Hij, vlakbij gekomen, de stad zag liggen, barstte Hij om haar in tranen uit. Hij zei:
‘Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede; maar die is verborgen voor uw ogen.
Er zal een tijd komen dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u
van alle kanten insluiten. Ze zullen u tegen de grond slaan en ook uw kinderen, en ze
zullen van u geen steen op de andere laten, omdat u, toen God naar u omkeek, dat
niet hebt onderkend.’.

Gimi, Klaagmuur, 2010 - ©Gimi 
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TIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 18:14b

‘Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal
verheven worden.’.

The pharisee and the publican 
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ELFDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Mc 7:37

Ze stonden ten hoogste verbaasd, en ze zeiden: Hij heeft alles wél gedaan; de doven
doet Hij horen, en de stommen doet Hij spreken.

Chuck Baird, Sign for "Jesus" - ©Chuck Baird 
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TWAALFDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 10:33

Maar ook een Samaritaan, die op reis was, kwam voorbij; hij zag hem, en kreeg
medelijden.

Meester van de Barmhartige Samaritaan, De barmhartige Samaritaan, 1537 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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DERTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 17:14-15

Toen Hij ze zag, zei Hij hun: Gaat heen, vertoont u aan de priesters. En terwijl ze er
heen gingen, werden ze rein. Eén van hen keerde terug, zodra hij zich genezen zag.
Met luider stem verheerlijkte hij God.

James C. Christensen, The Ten Lepers - ©James Christensen 
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VEERTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Mt 6:28-30

En wat zijt gij over kleding bekommerd? Denkt aan de lelies op het veld, hoe ze
groeien; ze werken niet, en spinnen niet. En toch zeg Ik u, dat zelfs Sálomon in al zijn
heerlijkheid niet gekleed was als een van deze. Als God nu het kruid op het veld, dat
vandaag nog bestaat en morgen in de oven wordt geworpen, zó aankleedt, hoeveel te
meer dan u, kleingelovigen?

Jos Speybrouck, The Lilies of the Field (The Fourteeth Sunday
after Pentecost from Liturgical Calendar poster series) 
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VIJFTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 7:15-16

De dode richtte zich op, en begon te spreken. Zo gaf Hij hem aan zijn moeder terug.
Allen werden door vrees bevangen; ze verheerlijkten God en zeiden: Een groot profeet
is onder ons opgestaan; en: God heeft zijn volk bezocht!

The Widow of Nain (The Fifteenth Sunday after Pentecost from the Liturgical Calendar poster series) 



547

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Tijd doorheen het jaar

ZESTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Ef 3:16-17

Dat Hij naar de rijkdom zijner glorie u moge verlenen, krachtig naar den inwendigen
mens te worden gesterkt door zijn Geest; dat Hij Christus in uw harten doe wonen
door het geloof; dat gij geworteld moogt blijven en gegrondvest in liefde.

Pray with your children and pray often 
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ZEVENTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Mt 22:37-40

Jezus zei hem: ‘ U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen
heel de Wet en de Profeten.’.

Ten Commandments 
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ACHTTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
1 kor 1:4-6

Ten allen tijde dank ik God om u voor Gods genade, die u gegeven is in Christus Jesus;
want door Hem zijt gij rijk geworden in ieder opzicht, —in alle woord en in alle kennis
in dezelfde mate als de belijdenis van Christus vastheid onder u heeft gekregen.

Bible 
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NEGENTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Mt 22:8-10

Toen zei hij tegen zijn slaven: “Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren
het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die
je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.” Die slaven gingen naar de wegen en brachten
iedereen mee die ze tegenkwamen, slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol
met gasten.

Cicely Mary Barker, Parable of the Great Banquet, 1934
(St Georges Church, Waddon) - ©Cicely Mary Parker 
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TWINTIGSTE ZONDAG NA PINKSTEREN
jh 4:48

Maar Jesus sprak tot hem: Zo gij geen tekenen en wonderen ziet, gelooft gij niet.

Glasraam 
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EENTWINTIGSTE ZONDAG NA PINKSTEREN
mt 18:23-28

Daarom is het rijk der hemelen gelijk aan een koning, die afrekening wilde houden
met zijn dienaars. Toen hij met de afrekening was begonnen, bracht men er een
binnen, die hem tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen,
beval zijn meester, hemzelf te verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen en alles, wat
hij bezat, en zó de schuld te vereffenen. Maar de knecht viel hem smekend te voet,
en zeide: Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. De heer had medelijden met
dien knecht, liet hem gaan, en schold hem de schuld kwijt. Maar toen die knecht was
heengegaan, ontmoette hij een zijner medeknechten, die hem honderd tienlingen
schuldig was; hij greep hem tot worgens toe bij de keel, en zeide: Betaal me wat ge
schuldig zijt.

Unforgiving servant 
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TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG NA
PINKSTEREN
Mt 22:15-21

Toen gingen de farizeeën weg en maakten plannen om Hem in zijn redenering te
verstrikken. Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de herodianen. Die
zeiden: ‘Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent en naar waarheid
onderricht geeft over de weg van God, en U door niemand laat beïnvloeden, want U
ziet geen mens naar de ogen. Zeg ons dan wat U hiervan vindt: mag men belasting
betalen aan de keizer of niet?’ Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei:
‘Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars? Laat Mij eens een belastingmunt zien.’
Ze gaven Hem een denarie. Hij zei hun: ‘Van wie is die afbeelding en het opschrift?’ Ze
zeiden hem: ‘Van de keizer.’ Daarop zei Hij tegen hen: ‘Geef dan aan de keizer wat van
de keizer is en aan God wat van God is.’.

Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt 
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DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG NA
PINKSTEREN
Mt 9:23-25

Jezus kwam bij het huis van de aanzienlijke man, en toen Hij de fluitspelers en de
drukte van de mensen zag, zei Hij: ‘Eruit jullie, want het meisje is niet gestorven, maar
slaapt.’ Ze lachten Hem uit. Toen Hij de mensen naar buiten had gestuurd, ging Hij
naar binnen, pakte het meisje bij de hand, en ze stond op.

Michael O'Brien, Jesus heals the daugher of Jairus - ©Michael O'Brien 
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CHRISTUS KONING
Jh 18:36-37

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap
van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat Ik niet
aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’
‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere
bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de
waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’.

Carel Bruens, Kruiswegstatie 2, 2004 (Kerk te 's Gravensande) - ©Carel Bruens 
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VIERENTWINTIGSTE EN LAATSTE ZONDAG
NA PINKSTEREN
Mt 24:29-31

Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan
haar licht niet meer laten schijnen; de sterren zullen van de hemel vallen en de
hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de
hemel verschijnen, en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de
Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, met veel macht en heerlijkheid.
Dan zal Hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal, en zij zullen zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel
tot aan het andere.

Giotto, Last Judgment, 1306 (Cappella Scrovegni, Padua)  
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DOOP VAN DE HEER
13 januari

Jh 1:29

De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. ‘Daar is het lam van
God,’ zei hij, ‘degene die de zonde van de wereld wegneemt.’

Dieric Bouts (de Jonge), Johannes de Doper, 1470 
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ZUIVERING VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
2 februari

Lc 2:25-32

Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het was een rechtvaardige en vrome
man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest. Door
de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij
de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.
Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de
wet gebruikelijk is, nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden: ‘Nu,
Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; want mijn ogen hebben
uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat
een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël.’.

Jan van't Hoff, Simeon en Anna - ©Jan van't Hoff 
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H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD
MARIA
19 maart

Mt 1:20

Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom een engel
des Heren, en sprak: Josef, zoon van David, vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te
nemen; want wat in haar is geboren, is van den Heiligen Geest.

Marriage of Mary & Joseph 
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AANKONDIGING VAN DE HEER
25 maart

Lc 1:28

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’.

Jos Speybrouck, The Annunciation 
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H. MARKUS, EVANGELIST
25 april

Lc 10:3-4

Gaat heen; zie, Ik zend u als lammeren midden onder de wolven. Draagt geen beurs
mee, geen reiszak, geen schoenen; en groet niemand onderweg. —.

Raul Berzosa, San Marcos Evangelista, 2015 - ©Raul Berzosa 
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H. JOZEF, ARBEIDER, BRUIDEGOM VAN DE H.
MAAGD MARIA
1 mei

Kol 3:14-17

‘Trekt over dit alles de liefde aan, die de band is der volmaaktheid. In uw harten heerse
ook de vrede van Christus; want daartoe zijt gij tot één lichaam geroepen. Weest
dankbaar bovendien! Moge Christus’ woord in u wonen in rijke overvloed! Leert en
vermaant elkander met allerlei wijsheid! Looft God in uw harten op lieflijke wijze, met
psalmen, gezangen en geestelijke liederen. En al wat gij doet, door woord of door
daad, doet het in de naam van Jesus den Heer, en betuigt dan door Hem aan God den
Vader uw dank!

Alexey Kondakov, Subway - ©Alexey Kondakov 
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HH. FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN
11 mei

Jh 14:5-7

‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan
bekend kunnen zijn?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven.
Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen,
zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem
gezien.’.

Priesthood 
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H. MAAGD MARIA, KONINGIN
31 mei

Lc 1:26-28

In de zesde maand werd de engel Gábriël door God naar een stad van Galilea
gezonden, Názaret genaamd, tot een maagd, die verloofd was aan een man, die Josef
heette, en uit het huis van David was; de naam van de maagd was Maria. De engel trad
bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de
gezegende onder de vrouwen.

Ivanka Demchuk, Annunciation - ©Ivanka Demchuk 
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GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
24 juni

Lc 1:57-58

Zo kwam voor Elisabet de tijd van haar moederschap, en ze baarde een zoon. Haar
buren en familie hoorden, dat de Heer haar grote barmhartigheid had betoond, en ze
deelden in haar vreugde.

the-birth-of-john-the-baptist-domenico-ghirlandaio-1486-1490-santa-maria-novella-florence.jpg 
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VIGILIE VAN DE HH. PETRUS EN PAULUS
28 juni

Jh 21:15-17

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.’

J. Kirk Richards, Christ and the Fishermen (Lovest Thou Me More Than These?) - ©J. Kirk Richards 
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HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN
29 juni

Mt 16:19

‘Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt
zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel
ontbonden zijn.’.

Pietro Perugino, Jesus Handing the Keys to Peter, 1481-82 (Sistine Chapel, Vatican City)  
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KOSTBAAR BLOED VAN O.H. JEZUS CHRISTUS
1 juli

Jh 19:33-34

Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al dood was, braken ze zijn benen niet.
Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit
en water.

Raul Bersoza, Cristo Eucarístico, 2012 - ©Raul Bersoza 
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VISITATIE VAN DE H. MAAGD MARIA AAN
ELIZABETH
2 juli

hoogl 2:11

Want zie, de winter is voorbij, De regen is voorgoed verdwenen.

The winter is past - ©Faithlife 
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H. JAKOBUS, APOSTEL
25 juli

Mt 20:20-23

Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs bij Hem, samen met haar zonen;
ze viel voor Hem op de knieën om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: ‘Wat wil je?’
Ze antwoordde: ‘Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk,
één rechts en één links van U.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal drinken?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja, dat kunnen
we.’ Hij zei hun: ‘Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van Mij zitten?
Het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegenen gegeven, voor wie dat
door mijn Vader is weggelegd.’.

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)  
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H. ANNA, MOEDER VAN DE H. MAAGD MARIA
26 juli

Mt 13:44

Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat
hij bezat en kocht hij die akker.

Master of the Berlin Sketchbook, Anna selbdritt, 1525 (Musee des Beaux-Arts, Strasbourg)  
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GEDAANTEVERANDERING VAN O.H. JEZUS
CHRISTUS
6 augustus

Mt 17:2-5

Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en
zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek
met Hem. Petrus zei daarop tegen Jezus: ‘Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als
U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’
Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en
opeens klonk er een stem uit die wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde
vind. Luister naar Hem.’.

Rebecca Merry, Transfiguration - ©Rebecca Merry 
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H. LAURENTIUS, MARTELAAR
10 augustus

Jh 12:25

Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze
wereld, zal het behouden voor het eeuwig leven.

Saint Lawrence, Keeper of the Treasures 
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VIGILIE VAN DE HEMELVAART VAN DE H.
MAAGD MARIA
14 augustus

Lc 11:27-28

Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe:
‘Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen.’
‘Inderdaad,’ zei Hij, ‘gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.’.

Marianne Stokes, Madonna and Child, 1907-1908 (Wolverhampton Art Gallery and Museum)  
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TENHEMELOPNEMING VAN DE H. MAAGD
MARIA
15 augustus

Lc 1:46-49

Daarop zei Maria: ‘Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om
God, mijn redder; want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met
mij gedaan. Heilig is zijn naam.’

Joseph J. Wan, The Assumption, 2012 - ©Joseph J. Wan 
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H. JOACHIM, VADER VAN DE H. MAAGD
MARIA
16 augustus

Mt 1:6-11

Isaï van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn
moeder. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asaf,
Asaf van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzzia, Uzzia van Jotam, Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia, Hizkia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia. Josia was de
vader van Jechonja en zijn broers, ten tijde van de ballingschap in Babylon.

Giotto di Bondone, Legend of St Joachim, Meeting at the
Golden Gate, 1304-1306 (Cappella Scrovegni a Padova)  
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ONBEVLEKT HART VAN DE H.MAAGD MARIA
22 augustus

Jh 19:25

Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria
de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala.

Nerina Canzi, LA CRUCIFICCIÓN, 2015 - ©Nerina Canzi 
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H. BARTHOLOMEUS, APOSTEL
24 augustus

Lc 6:13-16

Toen het dag werd riep Hij zijn leerlingen, en uit hen koos Hij er twaalf, die Hij ook
apostelen noemde: Simon, die Hij ook Petrus noemde, diens broer Andreas, Jakobus,
Johannes, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus van Alfeüs, Simon de zeloot,
Judas van Jakobus, en Judas Iskariot, die de verrader is geworden.

Andy Rash, Jesus and the Apostles, 2011 - ©Andy Rash 
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KRUISVERHEFFING
14 september

Fil 2:8-11

Heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis.
Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle
namen staat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op
aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de
Heer, dat is Jezus Christus.

Das heilige Messopfer 
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H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST
21 september

Mt 9:9

Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matteüs
heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem.

James Tissot, The calling of St. Matthew (Brooklyn Museum, New York)  
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WIJDING VAN DE BASILIEK VAN DE H.
AARTSENGEL MICHAËL
29 september

Mt 18:7-10

Wee de wereld, die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken
onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt. Als je hand of je voet je ten
val brengt, hak hem dan af en gooi hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het
leven ingaan dan met twee handen of voeten in het eeuwige vuur gegooid worden. Als
je oog je ten val brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Je kunt beter met één oog het
leven ingaan dan met twee ogen in het hellevuur gegooid worden. Pas op dat je niet
op één van deze kleinen neerkijkt, want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel zien
voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel.

Renee and Alex, Icon Writing With Kids - St. Michael the
Archangel Defend us in Battle, 2011 - ©Renee and Alex 
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H. MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS
7 oktober

Lc 1:35

De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de
Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van
God.’

Gabriel talking to Mary 
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HET MOEDERSCHAP VAN DE H. MAAGD
MARIA
11 oktober

Lc 2:46

‘Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s,
luisterde naar hen en stelde hun vragen.

Albrecht D?rer, The Young Jesus among the Doctors, 1506 (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)  
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H. LUCAS, EVANGELIST
18 oktober

Lc 10:1-5

Hierna wees de Heer nog tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee
voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen
hen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar
van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, Ik stuur
jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reistas en geen
schoenen, en groet onderweg niemand. Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
“Vrede aan dit huis.”.’

Disciples sent out two by two 
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HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN
28 oktober

Ef 4:8-13

Daarom wordt er gezegd: "Opgestegen ten hoge, Heeft Hij gevangenen buitgemaakt,
Gaven uitgedeeld aan de mensen." Welnu, dit "Hij is opgestegen," wat betekent het
anders, dan dat Hij ook is neergedaald naar de onderste delen der aarde. Hij, die
is neergedaald, is Dezelfde als Hij, die hoog boven alle hemelen is opgestegen, om
alles tot volheid te brengen. Hijzelf is het geweest, die sommigen tot apostelen heeft
aangesteld, anderen tot profeten, evangelisten, herders en leraars; maar met het doel,
om de heiligen tot volmaakte plichtsvervulling te brengen, om op te bouwen het
Lichaam van Christus; tot de tijd, dat wij allen tot de eenheid des geloofs en der kennis
van Gods Zoon zijn gekomen, een volwassen man zijn geworden, en de mannenmaat
van den volmaakten Christus hebben bereikt.

Nerina Canzi, LA ASCENSIÓN, 2015 - ©Nerina Canzi 
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ALLERHEILIGEN
1 november

Op 7:9-10

Zie, daarna zag ik een overgrote menigte, die niemand kon tellen, uit alle volken en
stammen, naties en talen. Ze stonden voor de troon en het Lam, in witte klederen
gehuld, met palmtakken in hun handen. En ze jubelden met machtige stem, en riepen:
Heil onzen God, Die op de troon is gezeten, Heil aan het Lam!

November 1st All Saints 
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ALLERZIELEN, EERSTE MIS
1 Kor 15:51-52

Zie ik deel u een geheimenis mee: Niet allen zullen wij ontslapen, maar wel allen van
gedaante veranderen; plotseling, in een oogwenk, bij de laatste stoot der bazuin. Want
zodra de bazuin zal schallen, zullen de doden verrijzen, onbederflijk, maar wij van
gedaante veranderen.

Hieronymus Bosch, Ascent of the Blessed, completed
between 1490 and 1516. (Galleria dell'Accademia Venezia)  
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ALLERZIELEN, TWEEDE MIS
Jh 6:40

‘Want dit is de wil van mijn Vader: dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig
leven bezit en dat Ik hem op de laatste dag laat opstaan.’.

Emanuel, Judgement Day, 2009 - ©Emanuel 
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ALLERZIELEN, DERDE MIS
Jh 6:51

‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood
eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het
leven van de wereld.’.

Dave Manning, First Holy Communion - ©Dave Manning 
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WIJDING VAN DE AARTSBASIELIEK VAN DE
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER
9 november

Lc 19:5

Toen Jezus bij die plek kwam, keek Hij omhoog en zei tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug
naar beneden; vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’.

Bernardo Strozzi, The Conversion of Zacchaeus, 2nd q 17th century (Mus?e des Beaux-Arts, Nantes)  
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H. ANDREAS, APOSTEL
30 november

Mt 4:18-22

Terwijl Jesus langs het meer van Galilea wandelde, zag Hij twee broers het net
uitwerpen in het meer: Simon, die Petrus wordt genoemd, en Andreas zijn broer;
want ze waren vissers. Hij zeide hun: Volgt Mij, en Ik zal mensenvissers van u maken.
Aanstonds verlieten ze hun netten, en volgden Hem. En toen Hij vandaar verder ging,
zag Hij twee andere broers, Jakobus, den zoon van Zebedeüs, en Johannes zijn broer,
die met hun vader Zebedeüs in de boot bezig waren, hun netten te herstellen; Hij riep
ook hen. Onmiddellijk verlieten ze de boot en hun vader, en volgden Hem.

Nerina Canzi, CON SUS AMIGOS ,LOS APÓSTOLES, 2015 - ©Nerina Canzi 
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ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE
MAAGD MARIA
8 december

Lc 1:28

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’.

Joachim, Anna and Mary 
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H. THOMAS, APOSTEL
21 december

Jh 20:26-28

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen bijeen, en ook Tomas was
er bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jesus binnen, plaatste Zich in hun
midden, en zeide: Vrede zij u! Daarna sprak Hij tot Tomas: Leg uw vinger hier, en bezie
mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar
gelovig. Tomas gaf Hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God!

David Binnig, Thomas puts a finger in Jesus' wound - ©David Binnig 



Bijbelcitaten
gen
1:20-25 360
1:31 86
9:12-15 185
17:3-9 76, 350
18:10 388
49:8-10 22, 295
ex
16:4 257
17:3-7 59
24:5-7 239
32:9-14 70, 210
num
6:24-26 403
21:6-9 214, 348
21:8 74, 422
24:2-5 16, 155,

289
deut
4:8-9 202
8:14-16 104
26:17-19 324
1 sam
1:24-28 166, 300
3:9-10 241
16:12-13 66
1 kon
17:22-24 484
2 kon
4:3-7 474
4:32-35 483
4:42-44 256
5:9-15 60
neh
8:1-3 530
hoogl
2:8-9 299
2:11 26, 165,

569

wijsheid
2:18-20 211, 264
jes
1:18 194
2:4 141, 275
7:12-14 21
11:1 142
11:1-5 276, 436
11:6-7 3
25:8 4, 143,

277
26:2 144, 437
29:18-19 6, 145,

279
30:26 280
35:3-5 9, 148,

282
40:3-5 283
40:11 10, 149
40:29-31 11, 150,

284
41:17-20 285
42:5-7 354
45:22-23 18, 157,

291
48:17-18 13, 152,

286
49:2-6 221
49:6 81, 355
49:13-15 342, 485
50:6-9 82, 356
53:10-11 85
53:10 268
54:1-5 19, 158,

292
55:1 180, 499
55:8-11 460
55:10-11 47, 120,

187, 226,
320

56:1-2 159, 293
56:6-7 20, 125
58:9-10 44, 184,

317
62:11 32
65:18-19 67, 207
jer
11:18 345
11:19-20 212
17:5-7 379, 469
17:13 491
18:18 492
20:11 77, 217,

351
eze
18:21-23 323, 463
34:11-13 139
37:26-28 78, 218,

352
dan
3:16-20 349
3:25 75, 215,

334
9:7-9 53, 326
13:5-21 347
hos
6:1-3 205
6:4-6 115
14:4-6 64, 204,

337
joël
2:12-13 454
jona
3:1 487
3:2-5 321
3:7-10 48, 188
mi
7:18-19 532

sef
3:13 17, 290
3:14 288
mal
3:2-3 301
mt
1:6-11 161, 576
1:20b-21 23
1:20 170, 439,

559
1:20-21 421
1:22-23 30, 162,

303
1:23 296
2:1-2 312
2:9-11 39
2:10-11 179
2:11 450
2:13 36, 176,

445
2:16-17 309
2:18 37
3:4-8 8
3:16-17 40
4:1 458
4:3-4 45
4:18-22 108, 591
4:18-21 430
5:3-9 109, 427
5:13 110
5:18 62, 111,

335
5:23-24 190, 536
5:25-26 50
5:43-45 456
5:44 51, 191
6:5-6 41
6:9-13 314
6:28-30 113, 545
7:9-11 322



7:12 49, 189
7:15 538
7:24-27 5, 114,

278
8:5-8 2, 455,

519, 523
8:23-27 524
8:24-25 520
9:9 423, 580
9:14-15 43, 106,

183, 316
9:23-25 554
10:1-4 7, 116
10:3 146
10:19-20 34, 174,

307
10:28-32 117
10:37 118
11:2-6 433
11:11 12, 15,

151
12:38-41 461
13:24b-30 121
13:24-30 525
13:34-35 522, 526
13:44 122, 571
14:19-21 123
14:28-31 124
15:10-12 475
15:25-28 462
16:16-19 406
16:18-19 126, 414
16:19 567
16:24-26 127
17:1-3 52
17:1-5 417
17:2-5 465, 572
17:11-13 153, 287
18:7-10 581
18:19-20 128
18:21-22 61, 201
18:23-27 129
18:23-28 552
20:9-16 130, 451

20:18-19 55
20:20-23 195, 328,

416, 468,
570

21:28-31a 156
21:33-40 197
21:37-39 57
21:38-40 132, 330,

470
22:8-10 133, 550
22:15-21 134, 553
22:37-40 135, 548
23:8-12 136, 327,

467
23:11-12 54
24:29-31 556
24:37-39 1
25:10-13 137
25:20-26 138
25:31 186
25:34-36 46, 459
25:40 319
26:14-16 222
26:53 79
27:28-29 493
28:8-9 88, 228,

362
28:18-20 527
28:19-20a 238
mc
1:1 147
1:16-18 242
1:23-26 243
1:29-39 244
1:40-42 245
2:18-22 247
3:28-29 249
4:30-32 250
4:35-38 251
5:41 252
6:10-12 254
6:34 255
6:47-50 457
7:37 262, 542

8:27-31 263
9:2-4 192
9:40-42 265
10:29-30 267
10:51-52 269
12:28-31 270
12:41-44 271
13:26 272
14:38-40 495
15:34, 219
16:4-6 500
16:11-13 93
16:15 404
16:19-20 234
16:20 409, 509
lc
1:5-6 297
1:16-17 24, 163
1:26-29 164
1:26-28 564
1:28 25, 408,

431, 560,
592

1:28-30 298
1:28-33 435
1:31-33 160
1:35 582
1:39-40 412
1:41 294, 419
1:46-49 27, 575
1:57-58 28, 413,

565
1:63 167
1:76 29, 168,

169, 302
2:6-7 31, 440
2:8-14 304
2:10b-12 171
2:15-16 172, 305,

447
2:19 441
2:21 448
2:25-32 558
2:34-35 177, 405

2:36-38 446
2:46-47 310
2:46 583
2:48-50 407
3:6 281, 438
3:21-22 313
4:1-2a 318
4:16-20 83
4:16-20a 223, 357
4:24-28 200, 333,

377
4:27-29 473
4:40-41 476, 516
5:4-6 378, 535
5:17-20 515
6:13-16 426, 578
6:38 193, 380
6:39-40 381
7:1-3 382
7:11-14 383
7:15-16 546
7:37-38 384
7:39-43 531
7:44-48 490
8:5-8 452
9:13-16 373
9:23-24 42, 182,

315
9:57-58 385
10:1-5 584
10:3-4 425, 561
10:33-34 387
10:33 543
11:9-10 389, 507
11:17-20 336, 472
11:18-20 63, 203
11:27-28 574
12:36 391
13:6-9 332
13:22-24 392
14:10-11 393
14:22-23 533
14:26-27 394
15:4 331



15:4-6 374, 534
15:17-21 395, 471
15:20-21 58
15:21 198
15:22-24 339
16:5-7 396, 539
16:19-24 56, 196,

329
17:12-16 397
17:14-15 544
18:7-8 398
18:10-13 338
18:14b 65, 399,

541
18:31-38 453
19:5-8 400
19:5 590
19:41-44 540
20:27-31 401
21:25-26 274
21:25-28 432
22:41-44 496
22:53 353
24:1-3 428
24:31 95, 501
24:32 90
24:35 91
24:51-52 368
jh
1:1 311
1:9-13 306
1:14 33
1:15-18 154
1:16-18 38, 178
1:29-30 107
1:29 557
1:50-51 420, 424
2:6-8 375, 518
2:14-15 429
2:15 199, 480
3:14-15 206
3:19-21 513
4:16-19 477
4:48 340, 551

5:1-8 68, 208
5:6-8 341
5:25-29 69
5:28-29 209
5:31-36 343
6:11 479
6:40 588
6:41-44 258
6:51 259, 589
7:6-12 71, 488
7:27-29 344, 481
7:50-53 72
8:3-6 478
8:7-11 346
8:23 466
8:55-58 216
8:56 486
9:24-25 482
10:7-10 96
10:17-18 231
10:29-30 365, 489
11:38-44 73
12:1-3 80, 220
12:3-8 494
12:23-28 213
12:25 573
12:26 418
13:12-15 84
13:13-15 497
13:31-32 366
14:5-7 563
14:8-10 97, 410
14:16-17 98, 102,

237, 371,
511

14:24-26 367
15:1-3 232
15:12-15 411
15:26-27,16:1510
16:12-14 505
16:21-22 504
16:25-27 506
17:1-5 508
17:14-17 235

18:36-37 555
19:25 577
19:26-27 498
19:30 359
19:33-35 240
19:33-34 529, 568
19:36-37 225
20:3-4 35
20:3-7 308
20:6-7 87, 175,

227
20:6-9 361
20:17 89
20:19 94
20:22-23 236, 370
20:26-28 229, 593
20:26-29 363, 415
21:4-7 92
21:5-7 364
21:15-17 566
21:20 444
hand
1:14 100
2:3-4 512
2:42 514
4:10-11 449
7:59-60 443
rom
5:1-2 372
6:3-5 537
8:10-11 119
1 kor
1:4-6 140, 549
3:18 112
11:23-26 224
11:24 358, 528
12:12-13 101, 376
15:51-52 587
2 kor
1:19-22 246
4:6-7 248
5:21 181
12:7 253

13:11-13 103
gal
6:14 386
ef
1:17-19 99
3:16-17 547
4:8-13 585
5:25-27 260
fil
2:6-8 131
2:8-11 579
3:20-21 325
4:5-7 434
kol
1:19-20 402
3:3-5,9-10 390
3:14-17 517, 562
3:15-17 521
1 tes
5:20-22 464
heb
1:1-2 442
1:4-5 173
2:9 266
jak
1:17-18,21-22 261
1 pet
2:24 503
1 joh
2:1-2 230
4:10 105, 233
5:5-8 502
op
1:8 273
7:9-10 586
22:16-17 369





A.M.D.G.
www.gelovenleren.net


