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Liturgische kalender voor zondagen en
feesten

— 2019 — 2020 —
December
1 Zo ........... 41 ....  472
2 M ............ 42
3 Di ...........  43
4 W ............ 44
5 Do ..........  45
6 V ............. 46
7 Za ...........  47
8 Zo ........... 48 ....  473
9 M ..........  471
10 Di .........  50
11 W .......... 51
12 Do ........  52
13 V ........... 53
14 Za .........  54
15 Zo ......... 55 ....  474
16 M ..........  56
17 Di .........  62
18 W .......... 63 ....  475
19 Do ........  64
20 V ........... 65 ....  476
21 Za .........  66 ....  633
22 Zo ......... 61 ....  478
23 M ..........  68
24 Di .........  70 ....  479
25 W .......... 71 ....  480
26 Do ........  74 ....  483
27 V ........... 75 ....  484
28 Za .........  76 ....  485
29 Zo ......... 77 ....  486
Januari
1 W .......... 443 ....  488
5 Zo ........... 79 ....  489
6 M ......................  490
12 Zo ......... 80 ....  557
13 M ....................  597
19 Zo .......  147 ....  558
25 Za .......  444

26 Zo .......  148 ....  559
Februari
2 Zo ......... 149 ....  560
9 Zo ......... 150 ....  491
16 Zo .......  151 ....  492
22 Za .......  446
23 Zo .......  152 ....  493
26 W .......... 81 ....  494
27 Do ........  82 ....  495
28 V ........... 83 ....  496
29 Za .........  84 ....  497
Maart
1 Zo ........... 85 ....  498
2 M ............ 86 ....  499
3 Di ...........  87 ....  500
4 W ............ 88 ....  501
5 Do ..........  89 ....  502
6 V ............. 90 ....  503
7 Za ...........  91 ....  504
8 Zo ........... 92 ....  505
9 M ............ 93 ....  506
10 Di .........  94 ....  507
11 W .......... 95 ....  508
12 Do ........  96 ....  509
13 V ........... 97 ....  510
14 Za .........  98 ....  511
15 Zo ......... 99 ....  512
16 M ........  100 ....  513
17 Di .......  101 ....  514
18 W ........  102 ....  515
19 Do ......  447 ....  599
20 V .........  104 ....  517
21 Za .......  105 ....  518
22 Zo .......  106 ....  519
23 M ........  107 ....  520
24 Di .......  108 ....  521
25 W ........  448 ....  600
26 Do ......  110 ....  523

27 V .........  111 ....  524
28 Za .......  112 ....  525
29 Zo .......  113 ....  526
30 M ....................  527
31 Di .......  114 ....  528
April
1 W .......... 115 ....  529
2 Do ........  116 ....  530
3 V ........... 117 ....  531
4 Za .........  118 ....  532
5 Zo ......... 119 ....  533
6 M ..........  120 ....  534
7 Di .........  121 ....  535
8 W .......... 122 ....  536
9 Do ........  124 ....  537
10 V .........  125 ....  538
11 Za .......  126 ....  539
12 Zo .......  127 ....  540
13 M ........  128 ....  541
14 Di .......  129
15 W ........  130
16 Do ......  131
17 V .........  132
18 Za .......  133
19 Zo .......  134 ....  542
25 Za .......  449 ....  601
26 Zo .......  135 ....  543
Mei
1 V .......................  602
3 Zo ......... 136 ....  544
10 Zo .......  137 ....  545
11 M ....................  603
14 Do ......  451
17 Zo .......  138 ....  546
18 M ....................  547
20 W ....................  548
21 Do ......  139 ....  549
24 Zo .......  140 ....  550

30 Za .................... 551
31 Zo .......  141 ....  552
Juni
1 M ......................  553
3 W ......................  554
5 V .......................  555
6 Za .....................  556
7 Zo ......... 143 ....  567
11 Do ......  144 ....  568
14 Zo .......  156 ....  573
19 V .........  145 ....  569
21 Zo .......  157 ....  574
24 W ........  453 ....  605
28 Zo .......  158 ....  575
29 M ........  454 ....  607
Juli
1 W ......................  608
2 Do ..................... 609
3 V ........... 455
5 Zo ......... 159 ....  576
12 Zo .......  160 ....  577
19 Zo .......  161 ....  578
25 Za .......  456 ....  610
26 Zo .......  162 ....  611
Augustus
2 Zo ......... 163 ....  580
6 Do ........  457 ....  612
9 Zo ......... 164 ....  581
10 M ........  458 ....  613
14 V .....................  614
15 Za .......  459 ....  615
16 Zo .......  165 ....  616
22 Za .................... 617
23 Zo .......  166 ....  583
24 M ........  460 ....  618
30 Zo .......  167 ....  584
September
6 Zo ......... 168 ....  585



8 Di .........  461
13 Zo .......  169 ....  586
14 M ........  462 ....  619
20 Zo .......  170 ....  587
21 M ........  463 ....  620
23 W ....................  570

25 V .....................  571
26 Za .................... 572
27 Zo .......  171 ....  588
29 Di .......  464 ....  621
Oktober
4 Zo ......... 172 ....  589

7 W ......................  622
11 Zo .......  173 ....  590
18 Zo .......  174 ....  591
25 Zo .......  175 ....  595
28 W ........  466 ....  625
November
1 Zo ......... 467 ....  626

2 M ..........  468 ....  627
8 Zo ......... 177 ....  594
9 M ..........  469 ....  630
15 Zo .......  178 ....  566
22 Zo .......  179 ....  596

— 2020 — 2021 —
November
29 Zo .......  180 ....  472
30 M ........  470 ....  631
December
1 Di .........  182
2 W .......... 183
3 Do ........  184
4 V ........... 185
5 Za .........  186
6 Zo ......... 187 ....  473
7 M ..........  188
8 Di .........  471 ....  632
9 W .......... 190
10 Do ......  191
11 V .........  192
12 Za .......  193
13 Zo .......  194 ....  474
14 M ........  195
15 Di .......  196
16 W ........  197 ....  475
17 Do ......  201
18 V .........  202 ....  476
19 Za .......  203 ....  477
20 Zo .......  200 ....  478
21 M ........  205 ....  633
22 Di .......  206
23 W ........  207
24 Do ......  210 ....  479
25 V .........  211 ....  480
26 Za .......  214 ....  483
27 Zo .......  217 ....  486
28 M ........  216 ....  485
29 Di .................... 487

Januari
1 V ........... 443 ....  488
3 Zo ......... 219 ....  489
6 W ......................  490
10 Zo .......  220 ....  557
13 W ....................  597
17 Zo .......  281 ....  558
24 Zo .......  282 ....  559
25 M ........  444
31 Zo .......  283 ....  491
Februari
2 Di .........  445 ....  598
7 Zo ......... 284 ....  492
14 Zo .......  285 ....  493
17 W ........  221 ....  494
18 Do ......  222 ....  495
19 V .........  223 ....  496
20 Za .......  224 ....  497
21 Zo .......  225 ....  498
22 M ........  446
23 Di .......  227 ....  500
24 W ........  228
25 Do ......  229 ....  502
26 V .........  230 ....  503
27 Za .......  231 ....  504
28 Zo .......  232 ....  505
Maart
1 M ..........  233 ....  506
2 Di .........  234 ....  507
3 W .......... 235 ....  508
4 Do ........  236 ....  509
5 V ........... 237 ....  510
6 Za .........  238 ....  511
7 Zo ......... 239 ....  512

8 M ..........  240 ....  513
9 Di .........  241 ....  514
10 W ........  242 ....  515
11 Do ......  243 ....  516
12 V .........  244 ....  517
13 Za .......  245 ....  518
14 Zo .......  246 ....  519
15 M ........  247 ....  520
16 Di .......  248 ....  521
17 W ........  249 ....  522
18 Do ......  250 ....  523
19 V .........  447 ....  599
20 Za .......  252 ....  525
21 Zo .......  253 ....  526
22 M ....................  527
23 Di .......  254 ....  528
24 W ........  255 ....  529
25 Do ......  448 ....  600
26 V .........  257 ....  531
27 Za .......  258 ....  532
28 Zo .......  259 ....  533
29 M ........  260 ....  534
30 Di .......  261 ....  535
31 W ........  262 ....  536
April
1 Do ........  264 ....  537
2 V ........... 265 ....  538
3 Za .........  266 ....  539
4 Zo ......... 267 ....  540
5 M ..........  268 ....  541
11 Zo .......  269 ....  542
18 Zo .......  270 ....  543
25 Zo .......  271 ....  544

Mei
1 Za .....................  602
2 Zo ......... 272 ....  545
3 M ..........  450
9 Zo ......... 273 ....  546
10 M ....................  547
11 Di .................... 603
12 W ....................  548
13 Do ......  274 ....  549
14 V .........  451
16 Zo .......  275 ....  550
22 Za .................... 551
23 Zo .......  276 ....  552
24 M ....................  553
26 W ....................  554
28 V .....................  555
29 Za .................... 556
30 Zo .......  278 ....  567
31 M ........  452 ....  604
Juni
3 Do ........  279 ....  568
6 Zo ......... 289 ....  573
11 V .........  280 ....  569
13 Zo .......  290 ....  574
20 Zo .......  291 ....  575
24 Do ......  453 ....  605
27 Zo .......  292 ....  576
28 M ....................  606
29 Di .......  454 ....  607
Juli
1 Do ..................... 608
2 V .......................  609
3 Za .........  455
4 Zo ......... 293 ....  577



11 Zo .......  294 ....  578
18 Zo .......  295 ....  579
25 Zo .......  296 ....  610
26 M ....................  611
Augustus
1 Zo ......... 297 ....  581
6 V ........... 457 ....  612
8 Zo ......... 298 ....  582
10 Di .......  458 ....  613
14 Za .................... 614
15 Zo .......  459 ....  615

16 M ....................  616
22 Zo .......  300 ....  584
24 Di .......  460 ....  618
29 Zo .......  301 ....  585
September
5 Zo ......... 302 ....  586
8 W .......... 461
12 Zo .......  303 ....  587
14 Di .......  462 ....  619
19 Zo .......  304 ....  588
21 Di .......  463 ....  620

22 W ....................  570
24 V .....................  571
25 Za .................... 572
26 Zo .......  305 ....  589
29 W ........  464 ....  621
Oktober
3 Zo ......... 306 ....  590
7 Do ..................... 622
10 Zo .......  307 ....  591
11 M ....................  623
17 Zo .......  308 ....  592

18 M ........  465 ....  624
24 Zo .......  309 ....  593
28 Do ......  466 ....  625
31 Zo .......  310 ....  595
November
1 M ..........  467 ....  626
2 Di .........  468 ....  627
7 Zo ......... 311 ....  565
9 Di .........  469 ....  630
14 Zo .......  312 ....  566
21 Zo .......  313 ....  596

— 2021 — 2022 —
November
28 Zo .......  314 ....  472
29 M ........  315
30 Di .......  470 ....  631
December
1 W .......... 317
2 Do ........  318
3 V ........... 319
4 Za .........  320
5 Zo ......... 321 ....  473
6 M ..........  322
7 Di .........  323
8 W .......... 471 ....  632
9 Do ........  325
10 V .........  326
11 Za .......  327
12 Zo .......  328 ....  474
13 M ........  329
14 Di .......  330
15 W ........  331 ....  475
16 Do ......  332
17 V .........  335 ....  476
18 Za .......  336 ....  477
19 Zo .......  334 ....  478
20 M ........  338
21 Di .......  339 ....  633
22 W ........  340
23 Do ......  341
24 V .........  343 ....  479
25 Za .......  344 ....  480

26 Zo .......  350 ....  486
27 M ........  348 ....  484
28 Di .......  349 ....  485
29 W ....................  487
Januari
1 Za .........  443 ....  488
2 Zo ......... 351 ....  489
6 Do ..................... 490
9 Zo ......... 352 ....  557
10 M ........  353
13 Do ................... 597
16 Zo .......  415 ....  558
23 Zo .......  416 ....  559
25 Di .......  444
30 Zo .......  417 ....  560
Februari
2 W .......... 445 ....  598
6 Zo ......... 418 ....  561
13 Zo .......  419 ....  491
20 Zo .......  420 ....  492
22 Di .......  446
27 Zo .......  421 ....  493
Maart
2 W .......... 354 ....  494
3 Do ........  355 ....  495
4 V ........... 356 ....  496
5 Za .........  357 ....  497
6 Zo ......... 358 ....  498
7 M ..........  359 ....  499
8 Di .........  360 ....  500

9 W .......... 361 ....  501
10 Do ......  362 ....  502
11 V .........  363 ....  503
12 Za .......  364 ....  504
13 Zo .......  365 ....  505
14 M ........  366 ....  506
15 Di .......  367 ....  507
16 W ........  368 ....  508
17 Do ......  369 ....  509
18 V .........  370 ....  510
19 Za .......  447 ....  599
20 Zo .......  372 ....  512
21 M ........  373 ....  513
22 Di .......  374 ....  514
23 W ........  375 ....  515
24 Do ......  376 ....  516
25 V .........  448 ....  600
26 Za .......  378 ....  518
27 Zo .......  379 ....  519
28 M ........  380 ....  520
29 Di .......  381 ....  521
30 W ........  382 ....  522
31 Do ......  383 ....  523
April
1 V ........... 384 ....  524
2 Za .........  385 ....  525
3 Zo ......... 386 ....  526
4 M ..........  387 ....  527
5 Di .........  388 ....  528
6 W .......... 389 ....  529

7 Do ........  390 ....  530
8 V ........... 391 ....  531
9 Za .........  392 ....  532
10 Zo .......  393 ....  533
11 M ........  394 ....  534
12 Di .......  395 ....  535
13 W ........  396 ....  536
14 Do ......  398 ....  537
15 V .........  399 ....  538
16 Za .......  400 ....  539
17 Zo .......  401 ....  540
18 M ........  402 ....  541
24 Zo .......  403 ....  542
25 M ........  449 ....  601
Mei
1 Zo ......... 404 ....  543
3 Di .........  450
8 Zo ......... 405 ....  544
11 W ....................  603
14 Za .......  451
15 Zo .......  406 ....  545
22 Zo .......  407 ....  546
23 M ....................  547
25 W ....................  548
26 Do ......  408 ....  549
29 Zo .......  409 ....  550
31 Di .......  452 ....  604
Juni
4 Za .....................  551
5 Zo ......... 410 ....  552



6 M ......................  553
8 W ......................  554
10 V .....................  555
11 Za .................... 556
12 Zo .......  412 ....  567
16 Do ......  413 ....  568
19 Zo ...................  573
24 V .........  453 ....  569
26 Zo .......  425 ....  574
28 Di .................... 606
29 W ........  454 ....  607
Juli
1 V .......................  608
2 Za .....................  609
3 Zo ......... 426 ....  575

10 Zo .......  427 ....  576
17 Zo .......  428 ....  577
24 Zo .......  429 ....  578
25 M ........  456 ....  610
26 Di .................... 611
31 Zo .......  430 ....  579
Augustus
6 Za .........  457 ....  612
7 Zo ......... 431 ....  580
10 W ........  458 ....  613
14 Zo ...................  581
15 M ........  459 ....  615
16 Di .................... 616
21 Zo .......  432 ....  582
22 M ....................  617

24 W ........  460 ....  618
28 Zo .......  433 ....  583
September
4 Zo ......... 434 ....  584
8 Do ........  461
11 Zo .......  435 ....  585
14 W ........  462 ....  619
18 Zo .......  436 ....  586
21 W ........  463 ....  620
23 V .....................  571
24 Za .................... 572
25 Zo ...................  587
29 Do ......  464 ....  621
Oktober
2 Zo .....................  588

7 V .......................  622
9 Zo ......... 437 ....  589
11 Di .................... 623
16 Zo .......  438 ....  590
18 Di .......  465 ....  624
23 Zo .......  439 ....  591
28 V .........  466 ....  625
30 Zo .......  440 ....  595
November
1 Di .........  467 ....  626
2 W .......... 468 ....  627
6 Zo ......... 441 ....  593
9 W .......... 469 ....  630
13 Zo ...................  594
20 Zo .......  442 ....  596

— 2022 — 2023 —
November
27 Zo ......... 41 ....  472
28 M ..........  42
29 Di .........  43
30 W ........  470 ....  631
December
1 Do ..........  45
2 V ............. 46
3 Za ...........  47
4 Zo ........... 48 ....  473
5 M ............ 49
6 Di ...........  50
7 W ............ 51
8 Do ........  471 ....  632
9 V ............. 53
10 Za .........  54
11 Zo ......... 55 ....  474
12 M ..........  56
13 Di .........  57
14 W .......... 58 ....  475
15 Do ........  59
16 V ........... 60 ....  476
17 Za .........  62 ....  477
18 Zo ......... 61 ....  478
19 M ..........  64
20 Di .........  65

21 W .......... 66 ....  633
22 Do ........  67
23 V ........... 68
24 Za .........  70 ....  479
25 Zo ......... 71 ....  480
26 M ..........  74 ....  483
27 Di .........  75 ....  484
28 W .......... 76 ....  485
29 Do ................... 487
30 V ........... 77
Januari
1 Zo ......... 443 ....  488
2 M ......................  489
6 V .......................  490
8 Zo ........... 79 ....  557
9 M ............ 80
13 V .....................  597
15 Zo .......  147 ....  558
22 Zo .......  148 ....  559
25 W ........  444
29 Zo .......  149 ....  560
Februari
2 Do ........  445 ....  598
5 Zo ......... 150 ....  491
12 Zo .......  151 ....  492
19 Zo .......  152 ....  493

22 W .......... 81 ....  494
23 Do ........  82 ....  495
24 V ........... 83
25 Za .........  84 ....  497
26 Zo ......... 85 ....  498
27 M ..........  86 ....  499
28 Di .........  87 ....  500
Maart
1 W ............ 88 ....  501
2 Do ..........  89 ....  502
3 V ............. 90 ....  503
4 Za ...........  91 ....  504
5 Zo ........... 92 ....  505
6 M ............ 93 ....  506
7 Di ...........  94 ....  507
8 W ............ 95 ....  508
9 Do ..........  96 ....  509
10 V ........... 97 ....  510
11 Za .........  98 ....  511
12 Zo ......... 99 ....  512
13 M ........  100 ....  513
14 Di .......  101 ....  514
15 W ........  102 ....  515
16 Do ......  103 ....  516
17 V .........  104 ....  517
18 Za .......  105 ....  518

19 Zo .......  106 ....  519
20 M ........  107 ....  520
21 Di .......  108 ....  521
22 W ........  109 ....  522
23 Do ......  110 ....  523
24 V .........  111 ....  524
25 Za .......  448 ....  600
26 Zo .......  113 ....  526
27 M ....................  527
28 Di .......  114 ....  528
29 W ........  115 ....  529
30 Do ......  116 ....  530
31 V .........  117 ....  531
April
1 Za .........  118 ....  532
2 Zo ......... 119 ....  533
3 M ..........  120 ....  534
4 Di .........  121 ....  535
5 W .......... 122 ....  536
6 Do ........  124 ....  537
7 V ........... 125 ....  538
8 Za .........  126 ....  539
9 Zo ......... 127 ....  540
10 M ........  128 ....  541
11 Di .......  129
12 W ........  130



13 Do ......  131
14 V .........  132
15 Za .......  133
16 Zo .......  134 ....  542
23 Zo .......  135 ....  543
25 Di .......  449 ....  601
30 Zo .......  136 ....  544
Mei
1 M ......................  602
3 W .......... 450
7 Zo ......... 137 ....  545
11 Do ................... 603
14 Zo .......  138 ....  546
15 M ....................  547
17 W ....................  548
18 Do ......  139 ....  549
21 Zo .......  140 ....  550
27 Za .................... 551
28 Zo .......  141 ....  552
29 M ....................  553
31 W ........  452 ....  554

Juni
2 V .......................  555
3 Za .....................  556
4 Zo ......... 143 ....  567
8 Do ........  144 ....  568
11 Zo .......  155 ....  573
16 V .........  145 ....  569
18 Zo .......  156 ....  574
24 Za .......  453 ....  605
25 Zo .......  157 ....  575
28 W ....................  606
29 Do ......  454 ....  607
Juli
1 Za .....................  608
2 Zo ......... 158 ....  576
3 M ..........  455
9 Zo ......... 159 ....  577
16 Zo .......  160 ....  578
23 Zo .......  161 ....  579
25 Di .......  456 ....  610
26 W ....................  611

30 Zo .......  162 ....  580
Augustus
6 Zo ......... 163 ....  612
10 Do ......  458 ....  613
13 Zo .......  164 ....  582
14 M ....................  614
15 Di .......  459 ....  615
16 W ....................  616
20 Zo .......  165 ....  583
22 Di .................... 617
24 Do ......  460 ....  618
27 Zo .......  166 ....  584
September
3 Zo ......... 167 ....  585
8 V ........... 461
10 Zo .......  168 ....  586
14 Do ......  462 ....  619
17 Zo .......  169 ....  587
20 W ....................  570
21 Do ......  463 ....  620
22 V .....................  571

23 Za .................... 572
24 Zo .......  170 ....  588
29 V .........  464 ....  621
Oktober
1 Zo ......... 171 ....  589
7 Za .....................  622
8 Zo ......... 172 ....  590
11 W ....................  623
15 Zo .......  173 ....  591
18 W ........  465 ....  624
22 Zo .......  174 ....  592
28 Za .......  466 ....  625
29 Zo .......  175 ....  595
November
1 W .......... 467 ....  626
2 Do ........  468 ....  627
5 Zo ......... 176 ....  594
9 Do ........  469 ....  630
12 Zo .......  177 ....  565
19 Zo .......  178 ....  566
26 Zo .......  179 ....  596
30 Do ......  470

— 2023 — 2024 —
December
3 Zo ......... 180 ....  472
4 M ..........  181
5 Di .........  182
6 W .......... 183
7 Do ........  184
8 V ........... 471 ....  632
9 Za .........  186
10 Zo .......  187 ....  473
11 M ........  188
12 Di .......  189
13 W ........  190
14 Do ......  191
15 V .........  192
16 Za .......  193
17 Zo .......  194 ....  474
18 M ........  202
19 Di .......  203
20 W ........  204 ....  475

21 Do ......  205 ....  633
22 V .........  206 ....  476
23 Za .......  207 ....  477
24 Zo .......  200 ....  479
25 M ........  211 ....  480
26 Di .......  214 ....  483
27 W ........  215 ....  484
28 Do ......  216 ....  485
29 V .....................  487
31 Zo .......  217 ....  486
Januari
1 M ..........  443 ....  488
2 Di ...................... 489
6 Za .....................  490
7 Zo ......... 219 ....  557
8 M ..........  220
13 Za .................... 597
14 Zo .......  281 ....  558
21 Zo .......  282 ....  559

25 Do ......  444
28 Zo .......  283 ....  491
Februari
2 V ........... 445 ....  598
4 Zo ......... 284 ....  492
11 Zo .......  285 ....  493
14 W ........  221 ....  494
15 Do ......  222 ....  495
16 V .........  223 ....  496
17 Za .......  224 ....  497
18 Zo .......  225 ....  498
19 M ........  226 ....  499
20 Di .......  227 ....  500
21 W ........  228 ....  501
22 Do ......  446
23 V .........  230 ....  503
24 Za .......  231 ....  504
25 Zo .......  232 ....  505
26 M ........  233 ....  506

27 Di .......  234 ....  507
28 W ........  235 ....  508
29 Do ......  236 ....  509
Maart
1 V ........... 237 ....  510
2 Za .........  238 ....  511
3 Zo ......... 239 ....  512
4 M ..........  240 ....  513
5 Di .........  241 ....  514
6 W .......... 242 ....  515
7 Do ........  243 ....  516
8 V ........... 244 ....  517
9 Za .........  245 ....  518
10 Zo .......  246 ....  519
11 M ........  247 ....  520
12 Di .......  248 ....  521
13 W ........  249 ....  522
14 Do ......  250 ....  523
15 V .........  251 ....  524



16 Za .......  252 ....  525
17 Zo .......  253 ....  526
18 M ....................  527
19 Di .......  447 ....  599
20 W ........  255 ....  529
21 Do ......  256 ....  530
22 V .........  257 ....  531
23 Za .......  258 ....  532
24 Zo .......  259 ....  533
25 M ........  260 ....  534
26 Di .......  261 ....  535
27 W ........  262 ....  536
28 Do ......  264 ....  537
29 V .........  265 ....  538
30 Za .......  266 ....  539
31 Zo .......  267 ....  540
April
1 M ..........  268 ....  541
7 Zo ......... 269 ....  542
8 M ..........  448
14 Zo .......  270 ....  543
21 Zo .......  271 ....  544
25 Do ......  449 ....  601
28 Zo .......  272 ....  545
Mei
1 W ......................  602

3 V ........... 450
5 Zo ......... 273 ....  546
6 M ......................  547
8 W ......................  548
9 Do ........  274 ....  549
11 Za .................... 603
12 Zo .......  275 ....  550
14 Di .......  451
18 Za .................... 551
19 Zo .......  276 ....  552
20 M ....................  553
22 W ....................  554
24 V .....................  555
25 Za .................... 556
26 Zo .......  278 ....  567
30 Do ......  279 ....  568
31 V .........  452 ....  604
Juni
2 Zo ......... 288 ....  573
7 V ........... 280 ....  569
9 Zo ......... 289 ....  574
16 Zo .......  290 ....  575
23 Zo .......  291 ....  576
24 M ........  453 ....  605
28 V .....................  606
29 Za .......  454 ....  607

30 Zo .......  292 ....  577
Juli
1 M ......................  608
2 Di ...................... 609
3 W .......... 455
7 Zo ......... 293 ....  578
14 Zo .......  294 ....  579
21 Zo .......  295 ....  580
25 Do ......  456 ....  610
26 V .....................  611
28 Zo .......  296 ....  581
Augustus
4 Zo ......... 297 ....  582
6 Di .........  457 ....  612
10 Za .......  458 ....  613
11 Zo .......  298 ....  583
14 W ....................  614
15 Do ......  459 ....  615
16 V .....................  616
18 Zo .......  299 ....  584
22 Do ................... 617
24 Za .......  460 ....  618
25 Zo .......  300 ....  585
September
1 Zo ......... 301 ....  586

8 Zo ......... 302
14 Za .......  462 ....  619
15 Zo .......  303 ....  588
18 W ....................  570
20 V .....................  571
21 Za .......  463 ....  620
22 Zo .......  304 ....  589
29 Zo .......  305 ....  621
Oktober
6 Zo ......... 306 ....  591
7 M ......................  622
11 V .....................  623
13 Zo .......  307 ....  592
18 V .........  465 ....  624
20 Zo .......  308 ....  593
27 Zo .......  309 ....  595
28 M ........  466 ....  625
November
1 V ........... 467 ....  626
2 Za .........  468 ....  627
3 Zo ......... 310 ....  564
9 Za .........  469 ....  630
10 Zo .......  311 ....  565
17 Zo .......  312 ....  566
24 Zo .......  313 ....  596
30 Za .......  470

— 2024 — 2025 —
December
1 Zo ......... 314 ....  472
2 M ..........  315
3 Di .........  316
4 W .......... 317
5 Do ........  318
6 V ........... 319
7 Za .........  320
8 Zo ......... 321 ....  473
9 M ..........  471
10 Di .......  323
11 W ........  324
12 Do ......  325
13 V .........  326
14 Za .......  327

15 Zo .......  328 ....  474
16 M ........  329
17 Di .......  335
18 W ........  336 ....  475
19 Do ......  337
20 V .........  338 ....  476
21 Za .......  339 ....  633
22 Zo .......  334 ....  478
23 M ........  341
24 Di .......  343 ....  479
25 W ........  344 ....  480
26 Do ......  347 ....  483
27 V .........  348 ....  484
28 Za .......  349 ....  485
29 Zo .......  350 ....  486

Januari
1 W .......... 443 ....  488
5 Zo ......... 352 ....  489
6 M ......................  490
12 Zo .......  353 ....  557
13 M ....................  597
19 Zo .......  415 ....  558
25 Za .......  444
26 Zo .......  416 ....  559
Februari
2 Zo ......... 417 ....  560
9 Zo ......... 418 ....  561
16 Zo .......  419 ....  491
22 Za .......  446
23 Zo .......  420 ....  492

Maart
2 Zo ......... 421 ....  493
5 W .......... 354 ....  494
6 Do ........  355 ....  495
7 V ........... 356 ....  496
8 Za .........  357 ....  497
9 Zo ......... 358 ....  498
10 M ........  359 ....  499
11 Di .......  360 ....  500
12 W ........  361 ....  501
13 Do ......  362 ....  502
14 V .........  363 ....  503
15 Za .......  364 ....  504
16 Zo .......  365 ....  505
17 M ........  366 ....  506



18 Di .......  367 ....  507
19 W ........  447 ....  599
20 Do ......  369 ....  509
21 V .........  370 ....  510
22 Za .......  371 ....  511
23 Zo .......  372 ....  512
24 M ........  373 ....  513
25 Di .......  448 ....  600
26 W ........  375 ....  515
27 Do ......  376 ....  516
28 V .........  377 ....  517
29 Za .......  378 ....  518
30 Zo .......  379 ....  519
31 M ........  380 ....  520
April
1 Di .........  381 ....  521
2 W .......... 382 ....  522
3 Do ........  383 ....  523
4 V ........... 384 ....  524
5 Za .........  385 ....  525
6 Zo ......... 386 ....  526
7 M ..........  387 ....  527
8 Di .........  388 ....  528
9 W .......... 389 ....  529
10 Do ......  390 ....  530
11 V .........  391 ....  531
12 Za .......  392 ....  532

13 Zo .......  393 ....  533
14 M ........  394 ....  534
15 Di .......  395 ....  535
16 W ........  396 ....  536
17 Do ......  398 ....  537
18 V .........  399 ....  538
19 Za .......  400 ....  539
20 Zo .......  401 ....  540
21 M ........  402 ....  541
27 Zo .......  403 ....  542
Mei
1 Do ..................... 602
3 Za .........  450
4 Zo ......... 404 ....  543
11 Zo .......  405 ....  544
14 W ........  451
18 Zo .......  406 ....  545
25 Zo .......  407 ....  546
26 M ....................  547
28 W ....................  548
29 Do ......  408 ....  549
31 Za .......  452 ....  604
Juni
1 Zo ......... 409 ....  550
7 Za .....................  551
8 Zo ......... 410 ....  552
9 M ......................  553
11 W ....................  554

13 V .....................  555
14 Za .................... 556
15 Zo .......  412 ....  567
19 Do ......  413 ....  568
22 Zo ...................  573
24 Di .......  453 ....  605
27 V .........  414 ....  569
28 Za .................... 606
29 Zo .......  454 ....  607
Juli
1 Di ...................... 608
2 W ......................  609
3 Do ........  455
6 Zo ......... 426 ....  575
13 Zo .......  427 ....  576
20 Zo .......  428 ....  577
25 V .........  456 ....  610
26 Za .................... 611
27 Zo .......  429 ....  578
Augustus
3 Zo ......... 430 ....  579
6 W .......... 457 ....  612
10 Zo .......  431 ....  580
14 Do ................... 614
15 V .........  459 ....  615
16 Za .................... 616
17 Zo ...................  581
22 V .....................  617

24 Zo .......  432 ....  618
31 Zo .......  433 ....  583
September
7 Zo ......... 434 ....  584
8 M ..........  461
14 Zo .......  435 ....  585
21 Zo .......  436 ....  620
24 W ....................  570
26 V .....................  571
27 Za .................... 572
28 Zo ...................  587
29 M ........  464 ....  621
Oktober
5 Zo .....................  588
7 Di ...................... 622
11 Za .................... 623
12 Zo .......  437 ....  589
18 Za .......  465 ....  624
19 Zo .......  438 ....  590
26 Zo .......  439 ....  595
28 Di .......  466 ....  625
November
1 Za .........  467 ....  626
2 Zo ......... 468 ....  592
3 M ......................  627
9 Zo ......... 441 ....  593
16 Zo ...................  594
23 Zo .......  442 ....  596

— 2025 — 2026 —
November
30 Zo ......... 41 ....  472
December
1 M ............ 42
2 Di ...........  43
3 W ............ 44
4 Do ..........  45
5 V ............. 46
6 Za ...........  47
7 Zo ........... 48 ....  473
8 M ..........  471 ....  632
9 Di ...........  50
10 W .......... 51

11 Do ........  52
12 V ........... 53
13 Za .........  54
14 Zo ......... 55 ....  474
15 M ..........  56
16 Di .........  57
17 W .......... 62 ....  475
18 Do ........  63
19 V ........... 64 ....  476
20 Za .........  65 ....  477
21 Zo ......... 61 ....  478
22 M ..........  67
23 Di .........  68

24 W .......... 70 ....  479
25 Do ........  71 ....  480
26 V ........... 74 ....  483
27 Za .........  75 ....  484
28 Zo ......... 77 ....  486
29 M ....................  487
Januari
1 Do ........  443 ....  488
4 Zo ........... 79 ....  489
6 Di ...................... 490
11 Zo ......... 80 ....  557
13 Di .................... 597
18 Zo .......  147 ....  558

25 Zo .......  148 ....  559
Februari
1 Zo ......... 149 ....  491
2 M ..........  445 ....  598
8 Zo ......... 150 ....  492
15 Zo .......  151 ....  493
18 W .......... 81 ....  494
19 Do ........  82 ....  495
20 V ........... 83 ....  496
21 Za .........  84 ....  497
22 Zo ......... 85 ....  498
23 M ..........  86 ....  499
24 Di .........  87



25 W .......... 88 ....  501
26 Do ........  89 ....  502
27 V ........... 90 ....  503
28 Za .........  91 ....  504
Maart
1 Zo ........... 92 ....  505
2 M ............ 93 ....  506
3 Di ...........  94 ....  507
4 W ............ 95 ....  508
5 Do ..........  96 ....  509
6 V ............. 97 ....  510
7 Za ...........  98 ....  511
8 Zo ........... 99 ....  512
9 M ..........  100 ....  513
10 Di .......  101 ....  514
11 W ........  102 ....  515
12 Do ......  103 ....  516
13 V .........  104 ....  517
14 Za .......  105 ....  518
15 Zo .......  106 ....  519
16 M ........  107 ....  520
17 Di .......  108 ....  521
18 W ........  109 ....  522
19 Do ......  447 ....  599
20 V .........  111 ....  524
21 Za .......  112 ....  525
22 Zo .......  113 ....  526
23 M ....................  527
24 Di .......  114 ....  528
25 W ........  448 ....  600

26 Do ......  116 ....  530
27 V .........  117 ....  531
28 Za .......  118 ....  532
29 Zo .......  119 ....  533
30 M ........  120 ....  534
31 Di .......  121 ....  535
April
1 W .......... 122 ....  536
2 Do ........  124 ....  537
3 V ........... 125 ....  538
4 Za .........  126 ....  539
5 Zo ......... 127 ....  540
6 M ..........  128 ....  541
7 Di .........  129
8 W .......... 130
9 Do ........  131
10 V .........  132
11 Za .......  133
12 Zo .......  134 ....  542
19 Zo .......  135 ....  543
25 Za .......  449 ....  601
26 Zo .......  136 ....  544
Mei
1 V .......................  602
3 Zo ......... 137 ....  545
10 Zo .......  138 ....  546
11 M ....................  603
13 W ....................  548
14 Do ......  139 ....  549
17 Zo .......  140 ....  550
23 Za .................... 551

24 Zo .......  141 ....  552
25 M ....................  553
27 W ....................  554
29 V .....................  555
30 Za .................... 556
31 Zo .......  143 ....  567
Juni
4 Do ........  144 ....  568
7 Zo ......... 155 ....  573
12 V .........  145 ....  569
14 Zo .......  156 ....  574
21 Zo .......  157 ....  575
24 W ........  453 ....  605
28 Zo .......  158 ....  576
29 M ........  454 ....  607
Juli
1 W ......................  608
2 Do ..................... 609
3 V ........... 455
5 Zo ......... 159 ....  577
12 Zo .......  160 ....  578
19 Zo .......  161 ....  579
25 Za .......  456 ....  610
26 Zo .......  162 ....  611
Augustus
2 Zo ......... 163 ....  581
6 Do ........  457 ....  612
9 Zo ......... 164 ....  582
10 M ........  458 ....  613
14 V .....................  614
15 Za .......  459 ....  615

16 Zo .......  165 ....  583
22 Za .................... 617
23 Zo .......  166 ....  584
24 M ........  460 ....  618
30 Zo .......  167 ....  585
September
6 Zo ......... 168 ....  586
8 Di .........  461
13 Zo .......  169 ....  587
14 M ........  462 ....  619
20 Zo .......  170 ....  588
21 M ........  463 ....  620
23 W ....................  570
25 V .....................  571
26 Za .................... 572
27 Zo .......  171 ....  589
29 Di .......  464 ....  621
Oktober
4 Zo ......... 172 ....  590
7 W ......................  622
11 Zo .......  173 ....  591
18 Zo .......  174 ....  592
25 Zo .......  175 ....  595
28 W ........  466 ....  625
November
1 Zo ......... 467 ....  626
2 M ..........  468 ....  627
8 Zo ......... 177 ....  565
9 M ..........  469 ....  630
15 Zo .......  178 ....  566
22 Zo .......  179 ....  596

— 2026 — 2027 —
November
29 Zo .......  180 ....  472
30 M ........  470 ....  631
December
1 Di .........  182
2 W .......... 183
3 Do ........  184
4 V ........... 185
5 Za .........  186
6 Zo ......... 187 ....  473

7 M ..........  188
8 Di .........  471 ....  632
9 W .......... 190
10 Do ......  191
11 V .........  192
12 Za .......  193
13 Zo .......  194 ....  474
14 M ........  195
15 Di .......  196
16 W ........  197 ....  475

17 Do ......  201
18 V .........  202 ....  476
19 Za .......  203 ....  477
20 Zo .......  200 ....  478
21 M ........  205 ....  633
22 Di .......  206
23 W ........  207
24 Do ......  210 ....  479
25 V .........  211 ....  480
26 Za .......  214 ....  483

27 Zo .......  217 ....  486
28 M ........  216 ....  485
29 Di .................... 487
Januari
1 V ........... 443 ....  488
3 Zo ......... 219 ....  489
6 W ......................  490
10 Zo .......  220 ....  557
13 W ....................  597
17 Zo .......  281 ....  558



24 Zo .......  282 ....  491
25 M ........  444
31 Zo .......  283 ....  492
Februari
2 Di .........  445 ....  598
7 Zo ......... 284 ....  493
10 W ........  221 ....  494
11 Do ......  222 ....  495
12 V .........  223 ....  496
13 Za .......  224 ....  497
14 Zo .......  225 ....  498
15 M ........  226 ....  499
16 Di .......  227 ....  500
17 W ........  228 ....  501
18 Do ......  229 ....  502
19 V .........  230 ....  503
20 Za .......  231 ....  504
21 Zo .......  232 ....  505
22 M ........  446
23 Di .......  234 ....  507
24 W ........  235
25 Do ......  236 ....  509
26 V .........  237 ....  510
27 Za .......  238 ....  511
28 Zo .......  239 ....  512
Maart
1 M ..........  240 ....  513
2 Di .........  241 ....  514
3 W .......... 242 ....  515
4 Do ........  243 ....  516
5 V ........... 244 ....  517
6 Za .........  245 ....  518
7 Zo ......... 246 ....  519
8 M ..........  247 ....  520
9 Di .........  248 ....  521

10 W ........  249 ....  522
11 Do ......  250 ....  523
12 V .........  251 ....  524
13 Za .......  252 ....  525
14 Zo .......  253 ....  526
15 M ....................  527
16 Di .......  254 ....  528
17 W ........  255 ....  529
18 Do ......  256 ....  530
19 V .........  447 ....  599
20 Za .......  258 ....  532
21 Zo .......  259 ....  533
22 M ........  260 ....  534
23 Di .......  261 ....  535
24 W ........  262 ....  536
25 Do ......  264 ....  537
26 V .........  265 ....  538
27 Za .......  266 ....  539
28 Zo .......  267 ....  540
29 M ........  268 ....  541
April
4 Zo ......... 269 ....  542
5 M ..........  448
11 Zo .......  270 ....  543
18 Zo .......  271 ....  544
25 Zo .......  272 ....  545
Mei
1 Za .....................  602
2 Zo ......... 273 ....  546
3 M ..........  450 ....  547
5 W ......................  548
6 Do ........  274 ....  549
9 Zo ......... 275 ....  550
11 Di .................... 603
14 V .........  451

15 Za .................... 551
16 Zo .......  276 ....  552
17 M ....................  553
19 W ....................  554
21 V .....................  555
22 Za .................... 556
23 Zo .......  278 ....  567
27 Do ......  279 ....  568
30 Zo .......  288 ....  573
31 M ........  452 ....  604
Juni
4 V ........... 280 ....  569
6 Zo ......... 289 ....  574
13 Zo .......  290 ....  575
20 Zo .......  291 ....  576
24 Do ......  453 ....  605
27 Zo .......  292 ....  577
28 M ....................  606
29 Di .......  454 ....  607
Juli
1 Do ..................... 608
2 V .......................  609
3 Za .........  455
4 Zo ......... 293 ....  578
11 Zo .......  294 ....  579
18 Zo .......  295 ....  580
25 Zo .......  296 ....  610
26 M ....................  611
Augustus
1 Zo ......... 297 ....  582
6 V ........... 457 ....  612
8 Zo ......... 298 ....  583
10 Di .......  458 ....  613
14 Za .................... 614

15 Zo .......  459 ....  615
16 M ....................  616
22 Zo .......  300 ....  585
24 Di .......  460 ....  618
29 Zo .......  301 ....  586
September
5 Zo ......... 302 ....  587
8 W .......... 461
12 Zo .......  303 ....  588
14 Di .......  462 ....  619
19 Zo .......  304 ....  589
21 Di .......  463 ....  620
22 W ....................  570
24 V .....................  571
25 Za .................... 572
26 Zo .......  305 ....  590
29 W ........  464 ....  621
Oktober
3 Zo ......... 306 ....  591
7 Do ..................... 622
10 Zo .......  307 ....  592
11 M ....................  623
17 Zo .......  308 ....  593
18 M ........  465 ....  624
24 Zo .......  309 ....  594
28 Do ......  466 ....  625
31 Zo .......  310 ....  595
November
1 M ..........  467 ....  626
2 Di .........  468 ....  627
7 Zo ......... 311 ....  565
9 Di .........  469 ....  630
14 Zo .......  312 ....  566
21 Zo .......  313 ....  596

— 2027 — 2028 —
November
28 Zo .......  314 ....  472
29 M ........  315
30 Di .......  470 ....  631
December
1 W .......... 317

2 Do ........  318
3 V ........... 319
4 Za .........  320
5 Zo ......... 321 ....  473
6 M ..........  322
7 Di .........  323

8 W .......... 471 ....  632
9 Do ........  325
10 V .........  326
11 Za .......  327
12 Zo .......  328 ....  474
13 M ........  329

14 Di .......  330
15 W ........  331 ....  475
16 Do ......  332
17 V .........  335 ....  476
18 Za .......  336 ....  477
19 Zo .......  334 ....  478



20 M ........  338
21 Di .......  339 ....  633
22 W ........  340
23 Do ......  341
24 V .........  343 ....  479
25 Za .......  344 ....  480
26 Zo .......  350 ....  486
27 M ........  348 ....  484
28 Di .......  349 ....  485
29 W ....................  487
Januari
1 Za .........  443 ....  488
2 Zo ......... 351 ....  489
6 Do ..................... 490
9 Zo ......... 352 ....  557
10 M ........  353
13 Do ................... 597
16 Zo .......  415 ....  558
23 Zo .......  416 ....  559
25 Di .......  444
30 Zo .......  417 ....  560
Februari
2 W .......... 445 ....  598
6 Zo ......... 418 ....  561
13 Zo .......  419 ....  491
20 Zo .......  420 ....  492
22 Di .......  446
27 Zo .......  421 ....  493
Maart
1 W .......... 354 ....  494
2 Do ........  355 ....  495
3 V ........... 356 ....  496
4 Za .........  357 ....  497
5 Zo ......... 358 ....  498
6 M ..........  359 ....  499
7 Di .........  360 ....  500
8 W .......... 361 ....  501
9 Do ........  362 ....  502
10 V .........  363 ....  503
11 Za .......  364 ....  504

12 Zo .......  365 ....  505
13 M ........  366 ....  506
14 Di .......  367 ....  507
15 W ........  368 ....  508
16 Do ......  369 ....  509
17 V .........  370 ....  510
18 Za .......  371 ....  511
19 Zo .......  372 ....  512
20 M ........  373 ....  513
21 Di .......  374 ....  514
22 W ........  375 ....  515
23 Do ......  376 ....  516
24 V .........  377 ....  517
25 Za .......  448 ....  600
26 Zo .......  379 ....  519
27 M ........  380 ....  520
28 Di .......  381 ....  521
29 W ........  382 ....  522
30 Do ......  383 ....  523
31 V .........  384 ....  524
April
1 Za .........  385 ....  525
2 Zo ......... 386 ....  526
3 M ..........  387 ....  527
4 Di .........  388 ....  528
5 W .......... 389 ....  529
6 Do ........  390 ....  530
7 V ........... 391 ....  531
8 Za .........  392 ....  532
9 Zo ......... 393 ....  533
10 M ........  394 ....  534
11 Di .......  395 ....  535
12 W ........  396 ....  536
13 Do ......  398 ....  537
14 V .........  399 ....  538
15 Za .......  400 ....  539
16 Zo .......  401 ....  540
17 M ........  402 ....  541
23 Zo .......  403 ....  542
25 Di .......  449 ....  601

30 Zo .......  404 ....  543
Mei
1 M ......................  602
3 W .......... 450
7 Zo ......... 405 ....  544
11 Do ................... 603
14 Zo .......  406 ....  545
21 Zo .......  407 ....  546
22 M ....................  547
24 W ....................  548
25 Do ......  408 ....  549
28 Zo .......  409 ....  550
31 W ........  452 ....  604
Juni
3 Za .....................  551
4 Zo ......... 410 ....  552
5 M ......................  553
7 W ......................  554
9 V .......................  555
10 Za .................... 556
11 Zo .......  412 ....  567
15 Do ......  413 ....  568
18 Zo .......  424 ....  573
23 V .........  414 ....  569
24 Za .......  453 ....  605
25 Zo ...................  574
28 W ....................  606
29 Do ......  454 ....  607
Juli
1 Za .....................  608
2 Zo ......... 425 ....  575
3 M ..........  455
9 Zo ......... 426 ....  576
16 Zo .......  427 ....  577
23 Zo .......  428 ....  578
25 Di .......  456 ....  610
26 W ....................  611
30 Zo .......  429 ....  579
Augustus
6 Zo ......... 430 ....  612

10 Do ......  458 ....  613
13 Zo .......  431 ....  581
14 M ....................  614
15 Di .......  459 ....  615
16 W ....................  616
20 Zo ...................  582
22 Di .................... 617
24 Do ......  460 ....  618
27 Zo .......  432 ....  583
September
3 Zo ......... 433 ....  584
8 V ........... 461
10 Zo .......  434 ....  585
14 Do ......  462 ....  619
17 Zo .......  435 ....  586
20 W ....................  570
21 Do ......  463 ....  620
22 V .....................  571
23 Za .................... 572
24 Zo .......  436 ....  587
29 V .........  464 ....  621
Oktober
1 Zo .....................  588
7 Za .....................  622
8 Zo .....................  589
11 W ....................  623
15 Zo .......  437 ....  590
18 W ........  465 ....  624
22 Zo .......  438 ....  591
28 Za .......  466 ....  625
29 Zo .......  439 ....  595
November
1 W .......... 467 ....  626
2 Do ........  468 ....  627
5 Zo ......... 440 ....  593
9 Do ........  469 ....  630
12 Zo .......  441 ....  594
19 Zo ...................  566
26 Zo .......  442 ....  596
30 Do ......  470

— 2028 — 2029 —



December
3 Zo ........... 41 ....  472
4 M ............ 42
5 Di ...........  43
6 W ............ 44
7 Do ..........  45
8 V ........... 471 ....  632
9 Za ...........  47
10 Zo ......... 48 ....  473
11 M ..........  49
12 Di .........  50
13 W .......... 51
14 Do ........  52
15 V ........... 53
16 Za .........  54
17 Zo ......... 55 ....  474
18 M ..........  63
19 Di .........  64
20 W .......... 65 ....  475
21 Do ........  66 ....  633
22 V ........... 67 ....  476
23 Za .........  68 ....  477
24 Zo ......... 61 ....  479
25 M ..........  71 ....  480
26 Di .........  74 ....  483
27 W .......... 75 ....  484
28 Do ........  76 ....  485
29 V .....................  487
31 Zo ......... 77 ....  486
Januari
1 M ..........  443 ....  488
2 Di ...................... 489
6 Za .....................  490
7 Zo ........... 79 ....  557
8 M ............ 80
13 Za .................... 597
14 Zo .......  147 ....  558
21 Zo .......  148 ....  559
25 Do ......  444
28 Zo .......  149 ....  491
Februari
2 V ........... 445 ....  598
4 Zo ......... 150 ....  492

11 Zo .......  151 ....  493
14 W .......... 81 ....  494
15 Do ........  82 ....  495
16 V ........... 83 ....  496
17 Za .........  84 ....  497
18 Zo ......... 85 ....  498
19 M ..........  86 ....  499
20 Di .........  87 ....  500
21 W .......... 88 ....  501
22 Do ......  446
23 V ........... 90 ....  503
24 Za .........  91
25 Zo ......... 92 ....  505
26 M ..........  93 ....  506
27 Di .........  94 ....  507
28 W .......... 95 ....  508
Maart
1 Do ..........  96 ....  509
2 V ............. 97 ....  510
3 Za ...........  98 ....  511
4 Zo ........... 99 ....  512
5 M ..........  100 ....  513
6 Di .........  101 ....  514
7 W .......... 102 ....  515
8 Do ........  103 ....  516
9 V ........... 104 ....  517
10 Za .......  105 ....  518
11 Zo .......  106 ....  519
12 M ........  107 ....  520
13 Di .......  108 ....  521
14 W ........  109 ....  522
15 Do ......  110 ....  523
16 V .........  111 ....  524
17 Za .......  112 ....  525
18 Zo .......  113 ....  526
19 M ........  447 ....  599
20 Di .......  114 ....  528
21 W ........  115 ....  529
22 Do ......  116 ....  530
23 V .........  117 ....  531
24 Za .......  448 ....  532
25 Zo .......  119 ....  533
26 M ........  120 ....  534
27 Di .......  121 ....  535

28 W ........  122 ....  536
29 Do ......  124 ....  537
30 V .........  125 ....  538
31 Za .......  126 ....  539
April
1 Zo ......... 127 ....  540
2 M ..........  128 ....  541
3 Di .........  129
4 W .......... 130
5 Do ........  131
6 V ........... 132
7 Za .........  133
8 Zo ......... 134 ....  542
15 Zo .......  135 ....  543
22 Zo .......  136 ....  544
25 W ........  449 ....  601
29 Zo .......  137 ....  545
Mei
1 Di ...................... 602
3 Do ........  450
6 Zo ......... 138 ....  546
7 M ......................  547
9 W ......................  548
10 Do ......  139 ....  549
11 V .....................  603
13 Zo .......  140 ....  550
14 M ........  451
19 Za .................... 551
20 Zo .......  141 ....  552
21 M ....................  553
23 W ....................  554
25 V .....................  555
26 Za .................... 556
27 Zo .......  143 ....  567
31 Do ......  144 ....  568
Juni
3 Zo ......... 154 ....  573
8 V ........... 145 ....  569
10 Zo .......  155 ....  574
17 Zo .......  156 ....  575
24 Zo .......  453 ....  605
28 Do ................... 606
29 V .........  454 ....  607

Juli
1 Zo ......... 158 ....  608
2 M ......................  609
3 Di .........  455
8 Zo ......... 159 ....  578
15 Zo .......  160 ....  579
22 Zo .......  161 ....  580
25 W ........  456 ....  610
26 Do ................... 611
29 Zo .......  162 ....  581
Augustus
5 Zo ......... 163 ....  582
6 M ..........  457 ....  612
10 V .........  458 ....  613
12 Zo .......  164 ....  583
14 Di .................... 614
15 W ........  459 ....  615
16 Do ................... 616
19 Zo .......  165 ....  584
22 W ....................  617
24 V .........  460 ....  618
26 Zo .......  166 ....  585
September
2 Zo ......... 167 ....  586
8 Za .........  461
9 Zo ......... 168 ....  587
14 V .........  462 ....  619
16 Zo .......  169 ....  588
19 W ....................  570
21 V .........  463 ....  620
22 Za .................... 572
23 Zo .......  170 ....  589
29 Za .......  464 ....  621
30 Zo .......  171 ....  590
Oktober
7 Zo ......... 172 ....  622
11 Do ................... 623
14 Zo .......  173 ....  592
18 Do ......  465 ....  624
21 Zo .......  174 ....  593
28 Zo .......  175 ....  595
November
1 Do ........  467 ....  626



2 V ........... 468 ....  627
4 Zo ......... 176 ....  564

9 V ........... 469 ....  630
11 Zo .......  177 ....  565

18 Zo .......  178 ....  566
25 Zo .......  179 ....  596

30 V .........  470

— 2029 — 2030 —
December
2 Zo ......... 180 ....  472
3 M ..........  181
4 Di .........  182
5 W .......... 183
6 Do ........  184
7 V ........... 185
8 Za .........  471 ....  632
9 Zo ......... 187 ....  473
10 M ........  188
11 Di .......  189
12 W ........  190
13 Do ......  191
14 V .........  192
15 Za .......  193
16 Zo .......  194 ....  474
17 M ........  201
18 Di .......  202
19 W ........  203 ....  475
20 Do ......  204
21 V .........  205 ....  633
22 Za .......  206 ....  477
23 Zo .......  200 ....  478
24 M ........  210 ....  479
25 Di .......  211 ....  480
26 W ........  214 ....  483
27 Do ......  215 ....  484
28 V .........  216 ....  485
29 Za .................... 487
30 Zo .......  217 ....  486
Januari
1 Di .........  443 ....  488
6 Zo ......... 219 ....  490
13 Zo .......  220 ....  557
20 Zo .......  281 ....  558
25 V .........  444
27 Zo .......  282 ....  559
Februari
2 Za .........  445 ....  598

3 Zo ......... 283 ....  560
10 Zo .......  284 ....  561
17 Zo .......  285 ....  491
22 V .........  446
24 Zo .......  286 ....  492
Maart
3 Zo ......... 287 ....  493
6 W .......... 221 ....  494
7 Do ........  222 ....  495
8 V ........... 223 ....  496
9 Za .........  224 ....  497
10 Zo .......  225 ....  498
11 M ........  226 ....  499
12 Di .......  227 ....  500
13 W ........  228 ....  501
14 Do ......  229 ....  502
15 V .........  230 ....  503
16 Za .......  231 ....  504
17 Zo .......  232 ....  505
18 M ........  233 ....  506
19 Di .......  447 ....  599
20 W ........  235 ....  508
21 Do ......  236 ....  509
22 V .........  237 ....  510
23 Za .......  238 ....  511
24 Zo .......  239 ....  512
25 M ........  448 ....  600
26 Di .......  241 ....  514
27 W ........  242 ....  515
28 Do ......  243 ....  516
29 V .........  244 ....  517
30 Za .......  245 ....  518
31 Zo .......  246 ....  519
April
1 M ..........  247 ....  520
2 Di .........  248 ....  521
3 W .......... 249 ....  522
4 Do ........  250 ....  523
5 V ........... 251 ....  524

6 Za .........  252 ....  525
7 Zo ......... 253 ....  526
8 M ......................  527
9 Di .........  254 ....  528
10 W ........  255 ....  529
11 Do ......  256 ....  530
12 V .........  257 ....  531
13 Za .......  258 ....  532
14 Zo .......  259 ....  533
15 M ........  260 ....  534
16 Di .......  261 ....  535
17 W ........  262 ....  536
18 Do ......  264 ....  537
19 V .........  265 ....  538
20 Za .......  266 ....  539
21 Zo .......  267 ....  540
22 M ........  268 ....  541
28 Zo .......  269 ....  542
Mei
1 W ......................  602
3 V ........... 450
5 Zo ......... 270 ....  543
11 Za .................... 603
12 Zo .......  271 ....  544
14 Di .......  451
19 Zo .......  272 ....  545
26 Zo .......  273 ....  546
27 M ....................  547
29 W ....................  548
30 Do ......  274 ....  549
31 V .........  452 ....  604
Juni
2 Zo ......... 275 ....  550
8 Za .....................  551
9 Zo ......... 276 ....  552
10 M ....................  553
12 W ....................  554
14 V .....................  555
15 Za .................... 556

16 Zo .......  278 ....  567
20 Do ......  279 ....  568
23 Zo .......  291 ....  573
24 M ........  453 ....  605
28 V .........  280 ....  569
29 Za .......  454 ....  607
30 Zo .......  292 ....  574
Juli
1 M ......................  608
2 Di ...................... 609
3 W .......... 455
7 Zo ......... 293 ....  575
14 Zo .......  294 ....  576
21 Zo .......  295 ....  577
25 Do ......  456 ....  610
26 V .....................  611
28 Zo .......  296 ....  578
Augustus
4 Zo ......... 297 ....  579
6 Di .........  457 ....  612
10 Za .......  458 ....  613
11 Zo .......  298 ....  580
14 W ....................  614
15 Do ......  459 ....  615
16 V .....................  616
18 Zo .......  299 ....  581
22 Do ................... 617
24 Za .......  460 ....  618
25 Zo .......  300 ....  582
September
1 Zo ......... 301 ....  583
8 Zo ......... 302 ....  584
14 Za .......  462 ....  619
15 Zo .......  303 ....  585
18 W ....................  570
20 V .....................  571
21 Za .......  463 ....  620
22 Zo .......  304 ....  586
29 Zo .......  305 ....  621



Oktober
6 Zo ......... 306 ....  588
7 M ......................  622
11 V .....................  623
13 Zo .......  307 ....  589
18 V .........  465 ....  624
20 Zo .......  308 ....  590
27 Zo .......  309 ....  595
28 M ........  466 ....  625
November
1 V ........... 467 ....  626
2 Za .........  468 ....  627
3 Zo ......... 310 ....  592
9 Za .........  469 ....  630
10 Zo .......  311 ....  593
17 Zo .......  312 ....  594
24 Zo .......  313 ....  596
30 Za .......  470





VIERING VAN DE MIS



Boris Kustodiev, The consecration of water on the Theophany, 1921 

Ps 51:3-9 — Wees mij genadig, God die liefde bent; U, grenzeloze barmhartigheid, wis uit wat ik heb misdaan. Was
mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken: ik heb mij misdragen, mijn zonde klaagt mij voortdurend
aan. Tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht, uw
oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte, mijn moeder werd in zonde zwanger van mij.
Waarheid wenste U in het donker van de schoot, U liet mij, verborgen nog, wijsheid kennen. Reinig mij met hysop
en ik zal schoon zijn; was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn.
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Missaal — Viering van de Mis

ASPERGES ME
Asperges me. Domine, hyssopo,
et mundabor: lavabis me, et super
nivem dealbabor. Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam
tuam.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et
semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

Asperges me. Domine, hyssopo, et
mundabor: lavabis me, et super nivem
dealbabor.

Gij besprenkelt mij, Heer, met hysop,
en ik zal rein worden: Gij wast mij, en ik
zal witter worden dan sneeuw. Ontferm

u over mij, o God, volgens uw grote
barmhartigheid.

Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.

Zoals het was in het begin, en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij besprenkelt mij, Heer, met hysop, en
ik zal rein worden: Gij wast mij, en ik zal

witter worden dan sneeuw.

1



William Blake, The river of life 

Eze 47:1-2,8-12 — Toen bracht hij mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik onder de drempel water
opwellen en in oostelijke richting stromen; de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten. Het water
stroomde eerst zuidwaarts langs de muur en vervolgens langs de zuidkant van het altaar. Hij leidde mij door de
noordpoort buitenom naar de oostelijke buitenpoort, en rechts daarvan kwam het water weer tevoorschijn. Hij zei:
‘Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land naar de Araba, mondt uit in de Zoutzee en maakt het water
van de zee gezond. De rivier brengt leven overal waar hij stroomt, het wemelt er van dieren. De zee zit vol vis, want
de rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond. Overal waar hij stroomt is volop leven. Langs de kust, van
Engedi tot En-Eglaïm, staan vissers en hangen er netten te drogen. De vissoorten zijn er even talrijk als in de Grote
Zee. Het water in de plassen en in de moerassen wordt echter niet gezond; het zal voor de zoutwinning dienen.
Aan beide oevers van de rivier groeien allerlei vruchtbomen; hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder
vruchten. Elke maand dragen ze vruchten, omdat het water dat ze voedt uit het heiligdom komt. De vruchten zijn
eetbaar en de bladeren hebben geneeskracht.’
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VIDI AQUAM
Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia: et omnes ad
quos pervenit aqua ista salvi facti sunt
et dicent: alleluia, alleluia. Confitemini
Domino, quoniam bonus: quoniam in
sæculum misericordia ejus.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et
semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia: et omnes ad
quos pervenit aqua ista salvi facti sunt et
dicent: alleluia, alleluia.

Ik heb water zien vloeien, ter rechterzijde
de tempel uit, alleluja; en allen tot wie

dit water gekomen is, zijn behouden en
zullen zeggen, alleluja, alleluja. Looft de

Heer, want Hij is goed, want in eeuwigheid
duurt zijn barmhartigheid.

Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.

Zoals het was in het begin, en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ik heb water zien vloeien, ter rechterzijde
de tempel uit, alleluja; en allen tot wie

dit water gekomen is, zijn behouden en
zullen zeggen, alleluja, alleluja.

2



Giovanni Battista Tiepolo, The Angel Succouring Hagar, 1732 (Scuola di San Rocco, Venice)  

Ps 102:2-3 — HEER , aanhoor mijn gebed, laat mijn roepen tot U doordringen. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu
ik in nood verkeer. Luister naar mij, laat uw antwoord niet wachten, nu ik met luide stem naar U roep.
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OSTENDE NOBIS
Ostende nobis, Domine, misericordiam
tuam.

Et salutare tuum da nobis.

Domine, exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat.

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Exaudi nos, Domine sancte, Pater
omnipotens, æterne Deus, et mittere
digneris sanctum Angelum tuum de
cælis, qui custodiat, foveat, protegat,
visitet, atque defendat omnes habitantes
in hoc habitaculo. Per Christum
Dominum nostrum.

Amen

Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.

En schenk ons uw heil.

Heer, verhoor mijn gebed.

En mijn geroep kome tot U.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Laten wij bidden.

Verhoor ons, heilige Heer, almachtige
Vader, eeuwige God, en gelief uw heilige

Engel uit de hemel te zenden, opdat
hij al de bewoners van deze plaats

beware, verzorge, bescherme, bezoeke en
verdedige. Door Christus, onze Heer.

Amen.
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Doopsel, 2004 

Mt 28:19 — Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
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IN NOMINE PATRIS
KRUISTEKEN

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti.

Amen.

In de naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest.

Amen.

4



Shoshana Kertesz, David with harp - ©Shoshana Kertesz 

Ps 43:1-4 — God, doe mij recht en pleit voor mij; bevrijd mij van het volk dat U niet eert, van mensen vol list
en leugen. U, God, mijn vesting, waarom verstoot U mij? Waarom moet ik in zak en as zitten, door mijn vijanden
vernederd? Zend uw licht en uw trouw, zij zullen mij leiden, meevoeren naar uw heilige berg, naar de tent waar U
woont. Dan ga ik op naar het altaar van God, van God, mijn enige blijdschap. Van dankbaarheid zal ik zingen voor
U, God mijn God, bij citerspel.



B
U

IT
E

N
G

E
W

O
N

E
 V

O
R

M

Missaal — Viering van de Mis

INTROIBO
Introibo ad altare Dei.

Ad Deum qui lætificat juventutem meam.

Judica me, Deus, et discerne causam meam de
gente non sancta: ab homine iniquo, et doloso
erue me.

Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me
repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me
inimicus?

Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: ipsa me
deduxerunt, et aduxerunt in montem sanctum
tuum, et in tabernacula tua.

Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui lætificat
juventutem meam.

Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus:
quare tristis es, anima mea, et quare conturbas
me?

Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi:
salutare vultus mei, et Deus meus.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc, et semper, et in
sæcula sæculorum. Amen.

Introibo ad altare Dei.

Ad Deum qui lætificat juventutem meam.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.

Qui fecit cælum et terram.

Ik zal ingaan tot het altaar Gods.

Tot God die mijn jeugd verblijdt.

God, schaf mij recht, kom tegen een goddeloos
volk voor mij op, verlos mij van de boze en

bedrieglijke mens.

Want Gij, o God, zijt mijn sterkte; waarom hebt Gij
mij verstoten, en waarom wandel ik in droefheid,

terwijl de vijand mij verdrukt?

Zend uw licht uit en uw waarheid; zij zullen mij
geleiden en voeren op uw heilige berg en in uw

tenten.

En ik zal ingaan tot het altaar Gods; tot God die
mijn jeugd verblijdt.

Ik zal U loven op de citer, God, mijn God; waarom
zijt gij bedroefd, mijn ziel, en waarom ontstelt gij

mij?

Vertrouw toch op God: dan zal ik Hem eens
mogen danken als mijn Helper en God!

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Ik zal ingaan tot het altaar Gods.

Tot God die mijn jeugd verblijdt.

Onze hulp is in de naam van de Heer.

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

5



Pope Benedict XVI greeting 

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.
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SALUTATIO POPULI
OPENINGSZEGEN

Gratia Domini nostri Jesu Christi, et
caritas Dei, et communicatio Sancti
Spiritus sit cum omnibus vobis.

Et cum spiritu tuo.

De genade van de Heer Jezus Christus, de
liefde van God en de gemeenschap van de

heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

6



The prophecy of Daniel 

Dan 9:3-6 — En ik, Daniël, richtte mij tot de Heer God om door bidden en smeken en door vasten in zak en as van
Hem inzicht te verkrijgen. Ik bad als volgt tot de HEER, mijn God, en legde deze schuldbekentenis af: ‘Ach Heer,
grote en geduchte God, die het verbond nakomt en vol medelijden bent voor hen die U liefhebben en zich aan
uw geboden houden: wij hebben gezondigd en kwaad gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn opstandig
geweest, wij zijn afgeweken van uw geboden en wetten; wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten,
die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden en tot heel de
bevolking van het land.’



G
E

W
O

N
E

 V
O

R
M

Missaal — Viering van de Mis

ACTUS PAENITENTIALIS
SCHULDBELIJDENIS

Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut
apti simus ad sacra mysteria celebranda.

Confiteor Deo omnipotenti et vobis,
fratres, quia peccavi nimis cogitatione,
verbo, opere et omissione, mea
cupla, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam semper
Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et
vos, fratres, orare pro me ad Dominum
Deum nostrum.

Misereatur nostri omnipotens Deus et,
dimissis peccatis nostris, perducat nos
ad vitam aeternam.

Amen.

Broeders en zusters, belijden wij onze
zonden, bekeren wij ons tot God, om deze
heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Ik belijd voor de almachtige God, en voor
u allen, dat ik gezondigd heb in woord

en gedachte, in doen en laten, door mijn
schuld, door mijn schuld, door mijn grote
schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria,

altijd maagd, alle engelen en heiligen, en
u, broeders en zusters, voor mij te bidden

tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons
ontfermen, onze zonden vergeven en ons

geleiden tot eeuwig leven.

Amen.
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L' enfant prodigue, 1891 (Le Grand Catéchisme en Images)  

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.”.
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ACTUS PAENITENTIALIS
SCHULDBELIJDENIS

Confiteor Deo omnipotenti, beatæ
Mariæ semper Virgini, beato Michaeli
Archangelo, beato Joanni Baptistæ,
sanctis Apostolis Petro et Paulo,
omnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia
peccavi nimis cogitatione, verbo et
opere: mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa. Ideo precor beatam
Mariam semper Virginem, beatum
Michaelem Archangelum, beatum
Joannem Baptistam, sanctos Apostolos
Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et
vos, fratres, orare pro me ad Dominum
Deum nostrum.

Misereatur tui omnipotens Deus, et
dimissis peccatis tuis, perducat te ad
vitam æternam.

Amen.

Ik belijd voor de almachtige God, voor de
H. Maria altijd Maagd, de H. Aartsengel Mi-
chaël, de H. Joannes de Doper, de Heilige

Apostelen Petrus en Paulus, alle heiligen
en u, broeders, dat ik zeer gezondigd heb

door gedachten, woorden en werken:
door mijn schuld, door mijn schuld,

door mijn allergrootste schuld. Daarom
bid ik de H. Maria, altijd Maagd, de H.
Aartsengel Michaël, de H. Joannes de

Doper, de Heilige Apos-telen Petrus en
Paulus, alle heiligen en u, broeders, voor

mij te bidden tot de Heer, onze God.

De almachtige God ontferme Zich over
u, vergeve uw zonden, en geleide u ten

eeuwigen leven.

Amen

8



David Martin, Nineveh Repents ("Historie des Ouden en Nieuwen Testaments:
verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden")  

Jona 3:10 — En God zag wat zij deden; Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat
Hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.
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ACTUS PAENITENTIALIS
SCHULDBELIJDENIS

Confiteor Deo omnipotenti, beatae
Mariae semper Virgini, beato Michaeli
Archangelo, beato Joanni Baptistae,
sanctis Apostolis Petro et Paulo,
omnibus Sanctis, et tibi Pater: quia
peccavi nimis cogitatione verbo, et
opere: mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa. Ideo precor beatam
Mariam semper Virginem, beatum
Michaelem Archangelum, beatum
Joannem Baptistam, sanctos Apostolos
Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te
Pater, orare pro me ad Dominum Deum
Nostrum.

Misereatur tui omnipotens Deus, et
dimissis peccatis tuis, perducat te ad
vitam aeternam.

Amen.

Ik belijd voor de almachtige God, voor de
H. Maria altijd Maagd, de H. Aartsengel Mi-
chaël, de H. Joannes de Doper, de Heilige

Apostelen Petrus en Paulus, alle heiligen
en u, vader, dat ik zeer gezondigd heb
door gedachten, woorden en werken:

door mijn schuld, door mijn schuld, door
mijn allergrootste schuld. Daarom bid ik

de H. Maria, altijd Maagd, de H. Aartsengel
Michaël, de H. Joannes de Doper, de

Heilige Apostelen Petrus en Paulus, alle
heiligen en u, vader, voor mij te bidden tot

de Heer, onze God.

De almachtige God ontferme Zich over
u, vergeve uw zonden en geleide u ten

eeuwigen leven.

Amen
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Pieter de Grebber, King David in prayer, ca. 1635-1640 (Museum Catharijneconvent, Utrecht)  

Ps 4:2-4 — Antwoord mij toch als ik roep, God mijn God die voor mij pleit; geef mij ruimte waar ik klem zit, wees
genadig, luister naar mijn bidden. Mensen, hoe lang duurt het nog dat jullie God, mijn glorie, bespotten en jullie
lege beelden koesteren en jullie leugengod nalopen? Weet wel: de Heer doet wonderen voor zijn vrome: de HEER
verhoort mij als ik Hem roep.
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MISERICORDIAM
Miserere nostri, Domine.

Quia peccavimus tibi.

Ostende nobis, Domine, misericordiam
tuam.

Et salutare tuum da nobis.

Misereatur nostri omnipotens Deus et,
dimissis peccatis nostris, perducat nos
ad vitam aeternam.

Amen.

Heer, ontferm U over ons.

Wij hebben gezondigd.

Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.

En schenk ons Uw heil.

Moge de almachtige God zich over ons
ontfermen, onze zonden vergeven, en ons

geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.
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Mary anointing Jesus' feet 

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.’.
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MISERICORDIAM
Indulgentiam absolutionem, et
remissionem peccatorum nostrorum,
tributat nobis omnipotens et misericors
Dominus.

Amen.

Deus, tu conversus vivificabis nos.

Et plebs tua laetabitur in te.

Ostende nobis Domine, misericordiam
tuam.

Et salutare tuum da nobis.

Domine, exuadi orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat.

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Kwijtschelding, vrijspraak en vergiffenis
van onze zonden verlene ons de al-

machtige en barmhartige Heer.

Amen.

Keer U tot ons, Heer, en Gij zult ons doen
leven.

Opdat uw volk zich in U kan verheugen.

Toon ons uw goedheid, o Heer.

En schenk ons uw heil.

Heer verhoor mijn gebed.

En mijn geroep kome tot U.

De Heer zij met u.

En met uw geest

11



Jesus heals the blind 

Mt 20:30-34 — En kijk, twee blinden die langs de weg zaten, hoorden dat Jezus voorbijging, en ze schreeuwden en
riepen: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons.’ De mensen snauwden hun toe dat ze hun mond moesten
houden. Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons.’ Jezus bleef staan, riep
hen en zei: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Ze zeiden Hem: ‘Heer, dat onze ogen opengaan.’ Jezus kreeg met hen te
doen en raakte hun ogen aan. En meteen konden ze weer zien en volgden ze Hem.
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KYRIE
Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Heer, ontferm U.

Heer, ontferm U.

Christus, ontferm U.

Christus, ontferm U.

Heer, ontferm U.

Heer, ontferm U.
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Jesus heals ten lepers 

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.
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KYRIE
Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Christe eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.
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William Blake, The Angels appearing to the Shepherds, 1809 (Whitworth Art Gallery)  

Lc 2:13-14 — 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.’.
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GLORIA
EER AAN GOD

Gloria in excelsis Deo et in terra
pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus
te, glorifcamus te, gratias agimus
tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater
omnipotens. Domine Fili unigenite,
Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris; qui tollis peccata mundi,
miserere nobis; qui tollis peccata
mundi, suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis. Quoniam tu solus Sanctus, Tu
solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu
Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei
Patris. Amen.

Eer aan God in den hoge en vrede op
aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank

voor uw grote heerlijkheid. Heer God,
hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,

ontferm U over ons; Gij die wegneemt
de zonden der wereld, aanvaard ons

gebed; Gij die zit aan de rechterhand van
de Vader, ontferm U over ons. Want Gij

alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,

met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.
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Hans Holbein the Younger, An Allegory of the Old and New Testaments -
detail of the Old Testament, 1530 (National Gallery of Scotland, Edinburgh)  

Gen 1:27 — En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij hen.
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LECTIO PRIMA
EERSTE LEZING

(post lectionem) Verbum Domini.

Deo gratias.

(na de lezing) Het Woord van God.

Wij danken U, God.
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Giovanni Paolo Pannini, Apostle Paul Preaching on the Ruins, 1744 (Hermitage, Sint-Petersburg)  

Hand 28:26-27 — Ga naar dit volk en zeg: U zult horen en horen, maar niet verstaan en kijken en nog eens kijken,
maar niet zien; want het hart van dit volk is gevoelloos geworden, hun oren zijn hardhorend en hun ogen hebben
ze gesloten. Anders zouden ze zien met hun ogen en horen met hun oren en met hun hart verstaan, en zouden
ze zich bekeren; en Ik zou hen genezen!
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LECTIO SECUNDA - EPISTULA
TWEEDE LEZING - EPISTEL

(post lectionem) Verbum Domini.

Deo gratias.

(na de lezing) Het Woord van God.

Wij danken U, God.
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Hans Holbein the Younger, An Allegory of the Old and New Testaments -
detail of the New Testament, 1530 (National Gallery of Scotland, Edinburgh)  

Lc 24:44-48 — Hij zei: ‘Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: alles wat er in de Wet van Mozes en
bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat, moet in vervulling gaan.’ Toen opende Hij hun verstand
om de Schriften te begrijpen. Hij zei: ‘Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden
zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden.
Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.’
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EVANGELIUM
EVANGELIE

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Lectio sancti Evangelii secundum N.

Gloria tibi, Domine.

(post lectionem) Verbum Domini.

Laus tibi, Christe.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer
Jezus Christus volgens N.

Lof zij U, Christus.

(na de lezing) Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

17



Botticelli, Madonna of the Book, 1483 (Museo Poldi Pezzoli of Milan)  

1 Pet 1:24-25 — Want alle stervelingen zijn als gras en heel hun pracht is als een bloem op het veld. Het gras verdort,
de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u is verkondigd.
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HOMILIA
HOMILIE

18



De opwekking van Lazarus 

Jh 11:27 — ‘Ja Heer,’ antwoordde Marta, ‘ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God, degene die in
de wereld komen zou.’.
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CREDO
GELOOFSBELIJDENIS

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae, visibilium omnium
et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum
Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre
natum ante omnia saecula. Deum de Deo,
lumen de lumine, Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt. Qui propter nos
homines et propter nostram salutem descendit
de caelis. ET INCARNATUS EST DE SPIRITU
SANCTO EX MARIA VIRGINE, ET HOMO
FACTUS EST. Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et
resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et
ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturas est cum gloria, iudicare
vivos et mortuos,cuius regni non erit finis. Et in
Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre
et Filio simul adoratur et conglorifcatur: qui
locutus est per prophetas. Et unam, sanctam,
catholicam, et apostolicum Ecclesiam. Confiteor
unum baptismain remissionem peccatorum. Et
exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam
venturi saeculi. Amen.

Ik geloof in een God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar

en onzichtbaar is. En in een Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden
geboren uit de Vader. God uit God, licht uit

licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet
geschapen, een in wezen met de Vader, en door

wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en
omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
HIJ HEEFT HET VLEES AANGENOMEN DOOR

DE HEILIGE GEEST UIT DE MAAGD MARIA
EN IS MENS GEWORDEN. Hij werd voor ons
gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius

Pilatus en is begraven Hij is verrezen op de derde
dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten

hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij
zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen

levenden en doden en aan zijn rijk komt geen
einde. Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en
het leven geeft die voortkomt uit de Vader en de

Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt
aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft
door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk. Ik belijd een

doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht
de opstanding van de doden en het leven van het

komend rijk. Amen.
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Resurrection 

1 Kor 15:1-11 — Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u
hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt, tenminste als u zich houdt aan de
bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb; anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In
de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven
is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de
Schriften; en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan
vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn; sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens
is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is Hij ook
verschenen aan míj. Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard om apostel te heten, want ik heb de
kerk van God vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet vruchteloos
geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen; dat wil zeggen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar
zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd.
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SYMBOLUM APOSTOLORUM
GELOOFSBELIJDENIS
VAN DE APOSTELEN

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae, et in
Iesum Christum, Filium Eius unicum,
Dominum nostrum, qui conceptus
est de Spiritu Sancto, natus ex Maria
Virgine, passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad inferos, tertia die
resurrexit a mortuis, ascendit ad
caelos, sedet ad dexteram Patris
omnipotentis, inde venturus est
iudicare vivos et mortuos. Credo in
Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam
catholicam, sanctorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis
resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde. En in

Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze
Heer, Die ontvangen is van de Heilige

Geest, geboren uit de maagd Maria, Die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is

gekruisigd, gestorven en begraven, Die
nedergedaald is ter helle, de derde dag
verrezen uit de doden, Die opgestegen

is ten hemel, zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader, Vandaar zal

Hij komen oordelen de levenden en de
doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De

Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap
van de heiligen; De vergeving van de

zonden; De verrijzenis van het lichaam; En
het eeuwig leven. Amen.
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Koning Hizkia bidt 

Jes 38:2-5 — Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: ‘Ach HEER, bedenk toch hoe ik
onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat U behaagt.’ En Hizkia
weende luid. Het woord van de HEER kwam tot Jesaja: ‘Ga tegen Hizkia zeggen: “Zo spreekt de HEER, de God van
uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Ik zal aan uw leven vijftien jaar toevoegen.’
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ORATIO FIDELIUM
VOORBEDEN

Ut ..., Dominum deprecemur.

Te rogamus, audi nos. Domine,

Pro ..., Dominum deprecemur.

Praesta, aeterne omnipotens Deus.

Pro ..., imporemus.

Christe, audi nos.

Ut ..., Dominum deprecemur.

Kyrie, eleison.

Pro ..., Dominum deprecemur.

Domine, miserere.

Laat ons bidden.

Heer onze God, wij bidden u, verhoor
ons.
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Heilig Bloed van Jezus 

Gen 14:18-19 — En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van
de allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden: ‘Gezegend zij Abram door de allerhoogste God die de
hemel en de aarde gemaakt heeft.’
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OFFERTORIUM
OFFERANDE

Orate, fratres, ut meum ac vestrum
sacrificium acceptabile fit apud Deum
Patrem omnipotentem.

Suscipiat Dominus sacrificium de
manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, ad utilitatem quoque
nostram totius que Ecclesiae suae
sanctae.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw
offer aanvaard kan worden door God, de

almachtige Vader.

Moge de Heer het offer uit uw handen
aannemen, tot lof en eer van zijn Naam,

tot welzijn van ons en van heel zijn heilige
Kerk.
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Nicholas Mikesell, Sacred heart of Jesus Christ - ©Nicholas Mikesell 

Heb 10:19-24 — Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom.
Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen, dat is zijn aardse gestalte. We
hebben nu een verheven hogepriester die over het huis van God is aangesteld. Laten we dus naderen, maar met
een oprecht hart en een vast geloof, met een hart dat door de besprenkeling vrij is van schuldbesef, met een lichaam
dat gewassen is met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die
de beloften deed is betrouwbaar. Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede
werken.
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SURSUM CORDA
VERHEFT UW HART

Dominus vobiscum

Et cum spiritu tuo.

Sursum Corda.

Habemus ad Dominum.

Gratias agamus Domino Deo nostro.

Dignum et iustum est.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Jacobello Alberegno, Vision of Saint John Evangelist, 1375 (Galleria dell'Accademia, Venice)  

Op 4:8 — De vier dieren hadden elk zes vleugels; rondom en vanbinnen waren zij met ogen bezet. En zonder
ophouden roepen ze dag en nacht: ‘ Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt.’.
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SANCTUS
HEILIG

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra in
gloria tua. Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der
hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde

van uw heerlijkheid. Hosanna in den
hoge.
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Liz Lemon Swindle, Triumphal entry, 2008 - ©Liz Lemon Swindle 

Mc 11:9 — Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden, schreeuwden: ‘Hosanna! Gezegend is Hij die komt
in de naam van de Heer.’
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BENEDICTUS
GEZEGEND

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Gezegend Hij die komt in de Naam des
Heren. Hosanna in den hoge.
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Consecration by Pope Francis 

Lc 22:17-20 — Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: ‘Neem deze beker en laat hem rondgaan; want Ik
zeg jullie dat Ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God
gekomen is.’ Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: ‘Dit is
mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. 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; hij wordt voor jullie leeggegoten.’
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CONSECRATIO
CONSECRATIE

Qui cum Passioni voluntarie traderetur,
accepit panem et gratias agnes fregit,
deditque discipulis suis, dicens:
ACCÌPITE ET MANDUCATE EX HOC
OMNES: HOC EST ENIM CORPUS
MEUM QUOD PRO VOBIS TRADÈTUR.

Simili modo, postquam cenatum est,
accipiens et calicem, iterum gratias
agens dedit discipulis suis, dicens:
ACCÌPITE ET BIBITE EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX SANGUINES
MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI,
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDETUR IN REMISSIONEM
PECCATORUM. HOC FÀCITE IN MEAN
COMMEMORATIONEM.

Die op de avond voor zijn lijden en dood
het brood in zijn handen heeft genomen,

en zijn ogen opgeslagen naar heeft naar
U, God, zijn almachtige Vader, de zegen

uitgesproken heeft, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de

woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT

VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen. Hij sprak

de zegen en het dankgebed, reikte
hem over aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER
ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER

VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE
VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT

VOOR U EN VOOR ALLE MENSEN WORDT
VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE

ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE
GEDENKEN.
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Pope Francis celebrating ad orientem 

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.
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CONSECRATIO
CONSECRATIE

Qui pridie quam pateretur, accepit
panem in sanctas ac venerabiles manus
suas, et elevatis oculis in coelum ad te
Deum Patrem suum omnipotentem
tibi gratias agens, benedixit, fregit,
diditque discipulis suis, dicens: Accipite,
et manducate ex hoc omnes: HOC EST
ENIM CORPUS MEUM.

Simili modo postquam coenatum est,
accipiens et hunc praeclarum Calicem in
sanctas ac venerabiles manus suas. item
tibi gratias agens, benedixit, deditque
discipulis suis, dicens. Accepite, et
bibite ex eo omnes: HIC EST ENIM
CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET
AETERNI TESTAMENTI: MYSTERIUM
FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDETUR IN REMISSIONEM
PECCATORUM. Haec quotiescumque
feceritis, in mei memoriam facietis.

Die daags voor zijn lijden het brood nam
in zijn heilige en eerbiedwaardige handen,
zijn ogen hemelwaarts richtte tot U, God,
Zijn almachtige Vader, U dank bracht, het
zegende, brak, aan Zijn leerlingen gaf, en

zei: neemt en eet allen hiervan: WANT DIT
IS MIJN LICHAAM.

Op dezelfde wijze nam Hij na het
avondmaal ook deze voortreffelijke Kelk

in zijn heilige en eerbiedwaardige handen,
zei U dank, zegende dien, gaf hem aan zijn

leerlingen, en zei: neemt en drinkt allen
hieruit: WANT DIT IS DE KELK VAN MIJN

BLOED VAN HET NIEUW EN EEUWIG
VERBOND - GEHEIM DES GELOOFS

- DAT VOOR U EN VOOR VELEN VER-
GOTEN ZAL WORDEN TOT VERGEVING

VAN DE ZONDEN. Zo dikwijls gij dit doen
zult, zult gij het ter mijner gedachtenis

doen.
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He Qi, The risen Lord - ©He Qi 

1 Tim 3:16 — En groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst: Hij is geopenbaard in het vlees,
gerechtvaardigd in de Geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in de wereld,
opgenomen in heerlijkheid.
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MYSTERIUM FIDEI
MYSTERIE VAN HET GELOOF

Mysterium fidei.

Mortem tua annuntiamus, Domine, et
tuam resurrectionem confitemur, donec
venias.

Verkondigen wij het mysterie van het
geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood,
en wij belijden dat Gij wederkeert, tot Gij

verrezen zijt.
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Ira Thomas, The great amen - ©Ira Thomas 

Rom 11:33-36 — O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wie kent de gedachte van de Heer? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding
eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de
heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
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PER IPSUM
DOXOLOGIE

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est
tibi Deo Patri omnipotenti, omnis honor
et gloria per omnia saecula saeculorum

Amen.

Door Hem en met Hem en in Hem zal
Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God,

almachtige Vader, in de eenheid van
de heilige Geest, hier en nu en tot in

eeuwigheid.

Amen.
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The Garden of Gethsemane 

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.
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PATER NOSTER
ONZEVADER

Praeceptis salutaribus moniti et divina
institutione formati, audemus dicere:

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum; adveniat
regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut
in caelo, et in terra. Panem nostrum
cotidianum da nobis hodie; et dimitte
nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris; et ne
nos inducas in tentationem; sed libera
nos a malo.

Laat ons bidden. Door heilzame
voorschriften aangespoord, en door

goddelijke voorlichting onderwezen,
durven wij zeggen:

Onze Vader, die in de hemel zijt; uw naam
worde geheiligd; uw rijk kome; uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood; en
vergeef ons onze schulden, zoals ook

wij vergeven aan onze schuldenaren; en
breng ons niet in beproeving. Maar verlos

ons van het kwade.
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Jan Provoost, Christian Allegory, ca. 1510-1515 (Louvre, Paris)  

Jh 17:13-15 — Nu kom Ik naar U toe, maar terwijl Ik nog in de wereld ben, zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld
mogen zijn van mijn vreugde. 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.
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LIBERA NOS
EMBOLISME

Libera nos, quaesumus, Domine, ab
omnibus malis, da propitius pacem in
diebus nostris, ut, ope misericordiae
tuae adiuti, et a paccato simus semper
liberi et ab omni perturbatione securi:
exspectantes beatam spem et adventum
Salvatoris nostri Iesu Christ.

Quia tuum est regnum, et potestas, et
gloria in saecula.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund

door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn
van zonde, en beveiligd tegen alle onrust.

Hoopvol wachtend op de komst van Jezus,
Messias, uw Zoon.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Albrecht Dürer, Allerheiligenbild, 1511 (Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Wien)  

Jh 14:25-28 — 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. Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft.
Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Je hebt gehoord wat Ik zei: niet alleen dat Ik
heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom. Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen dat Ik
heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan Ik.
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LIBERA NOS
EMBOLISME

Libera nos, quaesumus, Domine, ab
omnibus malis, praeteritis, praesentibus,
et futuris: et intercedente beata et
gloriosa semper Virgine Dei Genitrice
Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro
et Paulo, atque Andrea, et omnibus
Sanctis, da propitius pacem in diebus
nostris: ut ope misericordiae tuae adjuti,
et a peccato simus semper liberi, et ab
omni perturbatione securi. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, Qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus. Per
omnia saecula saeculorum.

Amen.

Bevrijd ons, bidden wij, Heer, van alle
verleden, tegenwoordig en toekomstig

kwaad, en geef ons op de voorspraak
van de heilige en roemrijke Maria, altijd

Maagd, en Moeder Gods, van uw HH.
Apostelen Petrus en Paulus, Andreas, en

alle Heiligen, goedgunstig de vrede in
onze dagen; opdat wij, door de bijstand
van uw barmharigheid geholpen, steed
vrij zijn van zonden, en beveiligd tegen

alle verwarring. Door dezelfde onze Heer
Jezus Christus, uw Zoon, die als God

met U leeft en heerst in de eenheid met
de Heilige Geest. Door alle eeuwen der

eeuwen.

Amen.
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Peace be with you 

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!’.
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PAX DOMINI
VREDESWENS

Pax Domini sit semper vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

En met uw geest.

33



Alexander Ivanov, De verschijning van Jezus aan de mensen, 1837-1857 (Galerie Tretjakov, Moskou)  

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.”.’
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AGNUS DEI
LAM GODS

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi;
miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi;
miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi;
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt: ontferm U over ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt: ontferm U over ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt: geef ons de vrede.
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Paolo Veronese, Jesus and the Centurion, 1571 (Prado, Madrid)  

Lc 7:1-10 — Toen Hij ten aanhoren van het volk dit alles had gezegd, ging Hij Kafarnaüm binnen. Een centurio daar
had een slaaf die veel voor hem betekende; deze was ziek geworden en lag op sterven. Toen hij over Jezus hoorde,
zond hij Joodse oudsten naar Hem toe met het verzoek zijn slaaf te komen genezen. Bij Jezus gekomen deden zij
een klemmend beroep op Hem. ‘Hij verdient het dat U hem deze gunst bewijst,’ zeiden ze, ‘want hij houdt van ons
volk. De synagoge hier heeft hij voor ons laten bouwen.’ Jezus ging met hen mee. Toen Hij niet ver meer van het
huis vandaan was, stuurde de centurio vrienden met de boodschap: ‘Heer, doe geen moeite. Ik ben niet waard dat
U onder mijn dak komt. Daarom vond ik me ook te min om zelf naar U toe te komen. Maar zeg een enkel woord,
dan zal mijn jongen beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat, en soldaten onder zich heeft. Tegen
de een zeg ik: “Ga!” en hij gaat, en tegen de ander: “Kom!” en hij komt, en tegen mijn slaaf: “Doe dit!” en hij doet
het.’ Jezus verbaasde zich over hem toen Hij dit hoorde. Hij wendde zich tot de mensen die Hem volgden en zei:
‘Ik verzeker u, zo’n groot vertrouwen heb Ik zelfs in Israël niet aangetroffen.’ Daarop keerden de boodschappers
terug naar het huis en troffen daar de slaaf gezond aan.
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DOMINE NON SUM DIGNUS
HEER, IK BEN NIET WAARDIG

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata
mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati
sunt.

Domine, non sum dignus, ut intres sub
tectum meum, sed tantum dic verbo et
sanabitur anima mea.

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de
zonden van de wereld. Zalig zij die

uitgenodigd zijn tot de Maaltijd des
Heren.

Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij
komt, Maar spreek en ik zal gezond

worden.
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Anton Schmidt, The Resurrected Christ, 1750 (Upper church, Calvary Banská Štiavnica, Slovakia)  

1 Kor 10:17 — Omdat het één brood is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allemaal hebben wij deel aan
het ene brood.
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COMMUNIO
COMMUNIE

Corpus Christi.

Amen.

Het Lichaam van Christus.

Amen.
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El Greco, Adoration of the Name of Jesus, 1578-1579
(Chapter House, Monasterio de San Lorenzo, El Escorial)  

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.
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COMMUNIO
COMMUNIE

Corpus Domini nostri Jesu Christi
custodiat animam tuam in vitam
aeternam.

Amen.

Het Lichaam van onze Heer Jezus Christus
beware uw ziel ten eeuwigen leven.

Amen.
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Be blessed 

isa 29:18-19 — On that day the deaf shall hear the words of a book; And out of gloom and darkness, the eyes of the
blind shall see. The lowly will ever find joy in the LORD, and the poor rejoice in the Holy One of Israel.
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RITUS CONCLUSIONIS
SLOTZEGEN

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Ite, missa est.

Deo gratias.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon
en heilige Geest.

Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.

Wij danken God.

38



Raphael, Disputation of the Holy Sacrament, 1510 (Apostolic Palace, Vatican)  

2 Kron 35:3 — En hij zei tegen de Levieten die heel Israël moesten onderrichten en aan de HEER gewijd waren:
‘Plaats de heilige ark in het huis dat Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, gebouwd heeft. U hoeft die
niet meer op de schouders te dragen; dien nu de HEER, uw God en Israël, zijn volk.’
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RITUS CONCLUSIONIS
SLOTZEGEN

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Ite, Missa est.

Deo gratias.

Benedicat vos omnipotens Deus Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Gaat heen, de Mis is ten einde.

God zij dank gebracht.

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon
en heilige Geest.

Amen.
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Raul Berzosa, Niño Jesús, 2007 - ©Raul Berzosa 

Jh 1:1 — In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.
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ULTIMUM EVANGELIUM
HET LAATSTE EVANGELIE

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Initium sancti Evangelii secundum Joannem.

Gloria tibi, Domine.

In principio erat Verbum et Verbum erat apud
Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in
principio apud Deum. Omnia per ipsum facta
sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum
est; in ipso vita erat, et vita erat lux hominum;
et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non
comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo cui
nomen erat Joannes. Hic cenit in testimonium,
et testimonium perhiberet de lumine, ut omnes
crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut
testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera
quae illuminat omnem hominem venientem in
hunc mundum. In mundo erat, et mundus per
ipsum factus est et mundus eum non cognovit.
In propria venit, et sui eum non receperunt.
Quotquot autem receperunt eum, dedit eis
potestatem filios Dei fieri; his qui credunt in
nomine eius, qui non ex sanquinibus, neque ex
voluntate viri, sed ex deo nati sunt. ET VERBUM
CARO FACTUM EST et habitabit in nobis; et
vidimus gloriam eius gloiram quasi Unigenti a
Patre, plenum gratiae et veritatis.

Deo gratias.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Begin van het heilig Evangelie volgens Joannes.

Eer zij U, o Heer.

In het begin was het Woord, en het Woord was
bij God, en het Woord was God. Dit was in het
begin bij God. Alles is door Hem geworden, en
zonder Hem is er niets geworden van hetgeen

er geworden is. In Hem was leven, en dit Leven
was het licht der mensen; en dat Licht schijnt
in de duisternis, maar de duisternis heeft het
niet begrepen. Er kwam een mens, door God

gezonden; Joannes was zijn naam. Deze kwam
om te getuigen, om getuigenis te geven van het

Licht, opdat allen zouden geloven door hem. Hij
zelf was niet het Licht, maar hij moest getuigen
van het Licht. Dit was het ware Licht, dat ieder

mens verlicht, die komt in deze wereld. Het was
in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt,
maar de wereld erkende Hem niet. Tot de zijnen

kwam Hij, maar de zijnen ontvingen Hem niet.
Allen echter, die Hem ontvingen, hen stelde Hij

in staat om kinderen te worden van God, hen, die
geloven in zijn Naam; en zij werden niet uit bloed,
of uit lust van het vlees, of uit de wil van een man,
maar uit God geboren. EN HET WOORD IS VLEES

GEWORDEN, en Het heeft onder ons gewoond.
En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een

heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader,
vol van genade en waarheid.

Wij danken U, God.
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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
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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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 11:1-2

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.

Simon Dewey, Hallowed Be Thy Name - ©Simon Dewey 
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WOENSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Jes 25:7-8

Op deze berg scheurt Hij de sluier, die alle volken bedekt, Het floers, dat alle naties
omhult, 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!

Sieger Köder, Friedhof - ©Sieger Köder 
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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
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
Mt 3:7-10

Toen hij echter ook vele farizeën en sadduceën om zijn doopsel zag komen, zei hij
hun: Adderenbroed, wie heeft u geleerd, de komende wraak te ontvluchten? Brengt
dus waardige vruchten van boetvaardigheid voort, en doet niet, alsof gij denkt bij
uzelf: We hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u, dat God de macht heeft, om uit
deze stenen voor Abraham kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der
bomen. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, zal omgehouwen worden en in
het vuur geworpen.

Silouan, Johannes de voorloper 
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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
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
Mt 11:7-10

Toen ze waren heengegaan, begon Jesus tot de menigte over Johannes te spreken: Wat
zijt gij in de woestijn gaan zien? Een riet, dat door de wind wordt bewogen? Neen; wat
zijt gij gaan zien? Een mens, in zachte kleren gedost? Zie, die in zachte kleren gedost
gaan, zijn in de paleizen der koningen. Waarom zijt ge dan uitgelopen? Om een profeet
te zien? Ja, zeg Ik u, en meer dan een profeet. Hij is het, van wien geschreven staat:
"Zie, Ik zend mijn gezant voor U uit, Die U de weg zal bereiden.".

Ernest Vincent Wood III, John the Baptist in the Wilderness - ©Ernest Vincent Wood III 
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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 56:6-7

‘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
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.

Our Lady of She-Shan 
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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
ri 13:24

En de vrouw baarde een zoon, en noemde hem Samson. De jongen groeide op onder
de zegen van Jahweh.

Lucas Cranach d. Ä., Samson's Fight with the Lion, between 1520 and 1525 (Schloss Weimar)  
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20 DECEMBER
Jes 7:13-14

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".

Ezio Anichini, Annunciation - ©Ezio Anichini 
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21 DECEMBER
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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22 DECEMBER
Lc 1:46-48

Maria sprak: Mijn ziel prijst groot den Heer, Mijn geest jubelt van vreugde In God,
mijn Redder; Want Hij ziet op de geringheid neer van zijn dienstmaagd. Zie, van nu af
prijzen mij zalig Alle geslachten.

Sandro Botticelli, Madonna of the Magnificat, 1481 (Uffizi, Florence)  
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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)
2 sam 7:2-3

sprak hij tot Natan den profeet: Zie eens, zelf woon ik in een paleis van cederhout,
en de ark van God staat onder tentdoek! Natan zeide tot den koning: Breng alles ten
uitvoer, wat gij van plan zijt; want Jahweh is met u.

The ark of God 
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VIGILIE VAN KERSTMIS
24 december

Jes 62:1-3

‘Om wille van Sion Mag Ik niet zwijgen, Om wille van Jerusalem Mag Ik niet rusten:
Tot zijn gerechtigheid als de dageraad glanst, Zijn heil als een brandende fakkel; En de
volkeren uw gerechtigheid zien, Alle vorsten uw glorie! Met een nieuwe naam zal men
u noemen, Die Jahweh’s mond zal bepalen; Gij zult een erekroon zijn In de hand van
Jahweh, Een koninklijke diadeem In de hand van uw God.

Blessed Mother 
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HEILIGE KERSTNACHT: NACHTMIS
25 december

Lc 2:8-9

Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachtten, en hun kudde
bewaakten. Eensklaps stond er voor hen een engel des Heren, en de glorie des Heren
omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan.

Thomas Cole, The Angel Appearing to the Shepherds, c. 1834 (Chrysler
Museum of Art - Norfolk (Va) (United States - Norfolk, Virginia))  
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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.

omgeving van Bartolommeo Suardi, De aanbidding der herders, 1500 - 1535 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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KERSTDAG: DAGMIS
25 december

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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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 2:13-14

Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van
de Heer, die zei: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en
blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.’ Hij stond op
en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte.

Vascotto V., Madonna and child, 2012 - ©Vascotto V. 
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HEILIGE FAMILIE
Mt 2:16

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.

Pieter Bruegel de Oude, De Moord op de Onnozele Kinderen, 1566 (Kunsthistorisches Museum, Wenen)  
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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 2:11

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.

Pieter Aertsen, Adoration of the Magi, c. 1560 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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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
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.

Sieger Köder, Der Mund kann lachen wenn das Herz auch traurig ist - ©Sieger Köder 



82

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

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
Jes 58:7-8

Is dat niet een vasten: Den hongerige uw brood reiken, Arme zwervers in huis
opnemen; Den naakte kleden, dien gij ziet, Uw eigen broeder niet verstoten? Dan eerst
zal uw licht als de dageraad gloren, En uw wonde spoedig genezen, Uw gerechtigheid
voor u uitgaan, De glorie van Jahweh u volgen.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De vreemdelingen herbergen 
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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 3:4

Maar de slang sprak tot de vrouw: Ge zult volstrekt niet sterven.

Peter Paul Rubens and Jan Brueghel the Elder, The garden of Eden with the
fall of man, 1615 (Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag)  
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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 3:10

En God zag wat zij deden; Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God
kreeg spijt dat Hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

David Martin, Nineveh Repents ("Historie des Ouden en Nieuwen Testaments:
verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden")  
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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
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.

Reconciliation 
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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
Mt 17:7-9

Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: ‘Sta op en wees niet bang.’ Toen ze
hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg
afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Vertel niemand van dit visioen voordat de Mensenzoon
uit de doden is opgewekt.’.

Henry Ossawa Tanner, Two Disciples at the Tomb, 1906 (The Art Institute of Chicago)  
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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
mt 23:9

Noemt ook niemand op aarde uw vader; want één is uw Vader, die in de hemelen is.

God the Father 
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WOENSDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
mt 20:17-19

Toen Jesus naar Jerusalem ging, nam Hij onderweg de twaalf leerlingen ter zijde,
en sprak tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jerusalem; en de Mensenzoon zal worden
overgeleverd aan de opperpriesters en schriftgeleerden, en ze zullen Hem ter dood
veroordelen. Ze zullen Hem overleveren aan de heidenen, om Hem te bespotten en te
geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij verrijzen.

Pharisees 
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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
gen 37:23-24

Toen Josef dan bij zijn broers was gekomen, trokken zij hem het veelkleurig kleed uit,
dat hij aanhad, grepen hem vast, en wierpen hem in de put. De put was leeg, en er
stond geen water in.

Coat of blood 
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ZATERDAG VAN DE TWEEDE WEEK 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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DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
jh 4:25-30

De vrouw zeide Hem: Ik weet, dat de Messias komt, (die Christus genoemd wordt);
wanneer Die komt, dan zal Hij ons alles verkondigen. Jesus zeide haar: Dat ben Ik,
die met u spreek. Op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug, en ze verwonderden
zich, dat Hij met een vrouw aan het spreken was. Maar niemand zeide: Wat wenst Gij,
of wat bespreekt Gij met haar? De vrouw liet nu haar waterkruik staan, ging naar de
stad, en zei tot de mensen: Komt eens zien naar een man, die mij alles gezegd heeft
wat ik gedaan heb; Hij is misschien wel de Christus! En men ging de stad uit, en kwam
naar Hem toe.

Jesus and the Samaritan woman 
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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 18:23-28

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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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
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.’.

The two commandments (numbering according to protestant tradition) 
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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 



106

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

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jh 9:6

Na deze woorden spuwde Hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en
streek dat op de ogen van de blinde.

The man born blind, 2012 (St. Benito Menni Center, Rome)  
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MAANDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jh 4:49-51

‘Heer,’ zei de dienaar van de koning, ‘kom toch mee voordat mijn kind sterft.’ ‘Ga
maar,’ antwoordde Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde Jezus op zijn woord, en
hij ging. Terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn slaven hem tegemoet om hem te
zeggen dat zijn jongen leefde.

Jesus and the nobleman's son 
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DINSDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Eze 47:1-2,8-12

Toen bracht hij mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik onder de drempel
water opwellen en in oostelijke richting stromen; de voorzijde van de tempel ligt
immers op het oosten. Het water stroomde eerst zuidwaarts langs de muur en
vervolgens langs de zuidkant van het altaar. Hij leidde mij door de noordpoort
buitenom naar de oostelijke buitenpoort, en rechts daarvan kwam het water weer
tevoorschijn. Hij zei: ‘Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land naar de
Araba, mondt uit in de Zoutzee en maakt het water van de zee gezond. De rivier brengt
leven overal waar hij stroomt, het wemelt er van dieren. De zee zit vol vis, want de
rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond. Overal waar hij stroomt is volop
leven. Langs de kust, van Engedi tot En-Eglaïm, staan vissers en hangen er netten te
drogen. De vissoorten zijn er even talrijk als in de Grote Zee. Het water in de plassen
en in de moerassen wordt echter niet gezond; het zal voor de zoutwinning dienen. Aan
beide oevers van de rivier groeien allerlei vruchtbomen; hun bladeren verdorren niet
en ze zijn nooit zonder vruchten. Elke maand dragen ze vruchten, omdat het water
dat ze voedt uit het heiligdom komt. De vruchten zijn eetbaar en de bladeren hebben
geneeskracht.’

William Blake, The river of life 
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WOENSDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jes 49:11-13

Van al mijn bergen maak Ik een weg, En al mijn paden worden gebaand! Zie, de één
komt uit het oosten, De andere komt uit het noorden, Anderen weer uit het westen,
Anderen uit het land der Sinieten: Jubelt, hemelen, verheugt u, aarde, Bergen, barst in
juichkreten los; Want Jahweh ontfermt zich over zijn volk, Heeft medelijden met zijn
ellende!

Road 
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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
jh 7:19-24

Heeft Moses u niet de Wet gegeven? En toch niemand van u onderhoudt de Wet.
Waarom zoekt gij Mij te doden? De menigte antwoordde: Gij zijt van den duivel
bezeten; wie zoekt U te doden? Jesus antwoordde hun, en sprak: Slechts één enkel
werk heb Ik verricht, en toch staat gij allen daarover versteld. Moses heeft u de
besnijdenis gegeven; niet dat ze van Moses afkomstig is, maar van de aartsvaders; en
op sabbat dient gij iemand de besnijdenis toe. Zo iemand op sabbat de besnijdenis
ontvangt, om niet de Wet van Moses te schenden, zijt gij dan verbitterd op Mij, omdat
Ik een mens heel en al gezond heb gemaakt op de sabbat? Oordeelt niet naar de
uiterlijke schijn, maar velt een rechtvaardig oordeel.

Judge by faith and not by sight 
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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 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
jh 10:37-38

Wanneer Ik de werken van mijn Vader niet doe, gelooft Mij dan niet; maar doe Ik ze
wel, gelooft dan de werken, ook al zoudt gij Mij niet geloven; dan zoudt gij erkennen
en weten, dat de Vader in Mij is, en Ik in den Vader ben.

Ex votos (Moresnet (Moresnet-Chapelle), Belgique)  
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ZATERDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 11:47-53

Toen riepen de opperpriesters en farizeën de Hoge Raad bijeen. Ze zeiden: Wat doen
we? Want die man doet veel wonderen. Als we Hem zó laten begaan, zullen ze allemaal
in Hem geloven; dan zullen de Romeinen komen, en ons land en volk verdelgen.
Maar één hunner, Káifas, die dat jaar de hogepriester was, sprak tot hen: Weet gij geen
uitkomst? Beseft gij dan niet, dat het goed voor u is, dat één mens sterft voor het heil
van het volk, en niet het hele volk te gronde gaat? Dit zei hij niet uit zichzelf. Maar als
hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jesus sterven zou voor het heil van het
volk; en niet voor het volk alleen, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen
te brengen. Van die dag af waren ze besloten, Hem te doden.

Every Time I Look At You I Don't Understand (Jesus
Christ Superstar) - ©Tim Rice and Andrew Lloyd Webber 
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PALMZONDAG
mt 27:57-60

Tegen de avond kwam een rijk man, uit Arimatea afkomstig en Josef genaamd, die
eveneens leerling van Jesus was; hij begaf zich naar Pilatus, en vroeg het lichaam van
Jesus. Pilatus beval, hem het lichaam te geven. Josef nam het lichaam, en wikkelde
het in een rein lijnwaad. Hij legde het in zijn eigen nieuw graf, dat hij in de rots had
gehouwen, rolde een grote steen voor de ingang van het graf, en ging heen.

Tyrus Clutter, Stations of the Cross: Entombment, 2003 - ©Tyrus Clutter 
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MAANDAG VAN 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)  



121

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

DINSDAG VAN DE GOEDE WEEK
Jh 13:21

Bij deze woorden werd Jezus diep bewogen en plechtig verklaarde Hij: ‘Waarachtig, Ik
verzeker jullie: een van jullie zal Mij overleveren.’.

Il Tintoretto, The Last Supper, 1592-94 (San Giorgo Maggiore, Venice)  
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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
Op 1:7-8

Zie, Hij komt met de wolken; en alle oog zal Hem zien, zelfs zij die Hem doorstoken
hebben; en alle geslachten der aarde zullen zich op de borst kloppen om Hem. Ja!
Amen! Ik ben de Alfa en Omega, zegt God de Heer, Hij die is, en die wàs en die kòmt:
de Almachtige.

Matthew Garrett, Ascension of Christ, 2009 (Church of the Nativity
of the Virgin Mary (OCA) in Monongahela PA) - ©Matthew Garrett 
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WITTE DONDERDAG
Jh 13:3-7

Hoewel Jesus wist, dat de Vader Hem alles in handen gesteld had, en dat Hij van God
was uitgegaan en tot God zou wederkeren, stond Hij toch van tafel op, legde zijn
klederen af, nam een linnen doek, en omgordde Zich daarmee. Dan goot Hij water
in het bekken, en begon de voeten der leerlingen te wassen en af te drogen met de
linnen doek, waarmee Hij omgord was. Zo kwam Hij ook bij Simon Petrus. Maar deze
zeide tot Hem: Gij Heer; wast Gij mij de voeten? Jesus antwoordde hem: Wat Ik doe,
begrijpt ge nu nog niet; maar later zult ge het inzien.

Paolo Veronese, Cristo lavando los pies de los discípulos, 1580 
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GOEDE VRIJDAG
Jh 18:10-12

Toen trok Simon Petrus het zwaard, dat hij droeg, trof den knecht van den
hogepriester, en sloeg hem het rechteroor af. De knecht heette Malchus. Maar Jesus
sprak tot Petrus: Steek het zwaard in de schede; of zou Ik de beker niet drinken, die
de Vader Mij heeft gegeven? Nu namen de krijgsbenden met den hoofdman en de
trawanten der Joden Jesus gevangen, en boeiden Hem.

Anonymous, The capture of Christ, circa 1520 (Musée des Beaux-Arts de Dijon)  
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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.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De dorstigen laven 
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PAASZONDAG
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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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.” ’.

Christ in the Garden with Mary Magdalene 
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WOENSDAG 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.

Consecration 
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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
1 Pet 1:3-5

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jesus Christus, die in zijn grote
barmhartigheid door de opstanding van Jesus Christus uit de doden ons deed
wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onbederflijke, onbezoedelde
en onvergankelijke erfenis. Deze is in de hemel weggelegd voor u, die in Gods kracht
door het geloof wordt behouden, om tot een zaligheid te geraken, welke gereed ligt
voor haar openbaring op het einde der tijden.

David Richardson, The Resurrection of Jesus Christ as wallpaper around the Upper
Room at the Last Supper, realised during His Ascension - ©David Richardson 
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DERDE ZONDAG 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.

Consecration 
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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
Hand 1:8-11

Maar wanneer de Heilige Geest over u komt, zult ge kracht ontvangen, en mijn
getuigen zijn in Jerusalem, in heel Judea en Samaria, en tot aan het einde der aarde.
Na deze woorden werd Hij voor hun ogen opgenomen, en een wolk onttrok Hem aan
hun blikken. Nog staarden ze naar de hemel, terwijl Hij opsteeg: en zie, daar stonden
twee mannen bij hen, in witte klederen gehuld. Ze zeiden: Mannen van Galilea, wat
staat gij naar de hemel te staren? Jesus, die uit uw midden ten hemel is opgenomen,
Hij zal weer op dezelfde wijze komen, als gij Hem hebt zien opstijgen ten hemel.

The disciples watched Jesus ascend to heaven. 



140

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

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
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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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 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
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 Benedict XVI greeting 
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SACRAMENTSDAG
Jh 6:57-58a

Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich
met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat
wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn.

Fr. Stephen, MSC, Corpus Christi, 2011 - ©Fr. Stephen, MSC 
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HEILIG HART VAN JEZUS
Deut 7:7-8

Niet omdat gij talrijker zijt dan andere volken, heeft Jahweh Zich aan u gehecht en u
uitverkoren, want gij zijt het kleinste van alle volken; maar omdat Jahweh u lief had
en zijn eed wilde houden, die Hij uw vaderen gezworen had, daarom heeft Jahweh u
weggeleid met sterke hand en u bevrijd uit het slavenhuis, uit de macht van Farao, den
koning van Egypte.

Tarsila do Amaral, Coração de Jesus, 1926 
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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 



147

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

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jh 1:32-34

Nog getuigde Johannes: Ik heb den Geest als een duif uit de hemel zien dalen, en op
Hem rusten. Ook ik kende Hem niet; maar Hij die mij zond, om met water te dopen,
Hij sprak tot mij: Op wien ge den Geest ziet nederdalen en rusten, Hij is het, die doopt
met den Heiligen Geest. Ik heb het gezien, en ik heb getuigd: Hij is de Zoon van God.

David Popiashvili, The Baptism of Jesus - ©ДДДДД ДДДДДДДДДД 
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DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 Kor 1:10-13

‘Broeders, ik bezweer u uit naam van onzen Heer Jesus Christus, dat gij allen hetzelfde
spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij volkomen één zijt in
dezelfde gezindheid en dezelfde overtuiging. Want, mijn broeders, door de lieden
van Chloë is me over u bekend geworden, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit:
Iedereen van u zegt: "Ik ben van Paulus, ik van Apollo, ik van Kefas, ik van Christus." Is
Christus soms verdeeld? Of is Paulus soms voor u gekruisigd, of zijt gij in Paulus’ naam
gedoopt?

Adriaen van de Venne, La pesca de almas, 1644 
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VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 5:3-10

Zalig de armen van geest; want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig de
zachtmoedigen; want ze zullen het Land bezitten. Zalig, die wenen; want ze zullen
worden getroost. Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want ze zullen
worden verzadigd. Zalig de barmhartigen; want ze zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen God zien. Zalig de vreedzamen; want
ze zullen kinderen Gods worden genoemd. Zalig, die vervolging lijden om de
gerechtigheid; want hun behoort het rijk der hemelen.

Francoise Burtz, Les Béatitudes - ©Francoise Burtz 
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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 5:23-24

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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ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lev 19:18

Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw
naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEER.

Love God and love others, in this is the whole bible 
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ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 6:26

Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je
hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels?

Pauline Baynes, Saint Francis of Assisi - ©Pauline Baynes 
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NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
deut 11:24

Dan zal elke plek, die uw voetzool betreedt, u toebehoren; dan zal uw grondgebied
zich uitstrekken van de woestijn tot de Libanon, en van de grote rivier, de rivier de
Eufraat, tot de zee in het westen.

Christianity percent population in each nation World Map Christian data by Pew Research, 2014 
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TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
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.

Caravaggio, The calling of Saint Matthew, 1599-1600 (San Luigi dei Francesi, Rome)  
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ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
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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TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
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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DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rom 6:4

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.

Chris Koelle, The History of Redemption - We were buried with him by baptism into death - ©Chris Koelle 
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VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 11:27

Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de
Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem
heeft willen onthullen.

Ikone Gottesmutter die Helferin in der Geburt 



160

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

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 13:3b-9

‘Een zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad,
en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet
veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de
zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer
een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het. Weer
een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig,
of dertigvoudig. Wie oren heeft, moet horen.’.

Rebecca Brogan, The parable of the sower - ©Rebecca Brogan 
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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
1 Kon 3:7-9

Maar nu hebt Gij, Jahweh mijn God, uw dienaar in de plaats van mijn vader David
tot koning gemaakt, ofschoon ik toch maar een jeugdige knaap ben, die nog niet
weet, hoe hij handelen moet. Zo staat uw dienaar te midden van uw volk, dat Gij hebt
uitverkoren: een talrijk volk, dat om zijn grootte niet is te tellen, niet is te schatten.
Geef dus uw dienaar een opmerkzaam hart, om uw volk te kunnen oordelen, en
onderscheid te maken tussen goed en kwaad; want wie is anders in staat, dit machtig
volk van U te besturen?

Miguel Deveze, The judgment of Solomon 
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ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 14:13

Op deze tijding vertrok Jesus in een boot naar een woeste plaats in de eenzaamheid.
Maar de scharen hoorden het, en gingen Hem uit de steden te voet achterna.

Caravaggio, Salome Receives Head Of John The Baptist 
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NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mt 14:30-31

Maar bij het zien van de geweldige storm werd hij bang, en riep, toen hij begon te
zinken: Heer, red mij! Aanstonds stak Jesus de hand uit, greep hem vast, en sprak:
Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld?

Jesus walks on the water 
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TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
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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EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
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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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?’

Jan van Eyck, Het laatste oordeel 
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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 18:21-22

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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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 



171

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

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
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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ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
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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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 23:11-12

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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TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mt 25:10

Maar terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en zij die gereed
waren, gingen met hem ter bruiloft in; en de deur werd gesloten.

Fadi Mikhail, The Ten Bridesmaids - ©Fadi Mikhail 



178

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

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
1 Kor 15:21-22

Want omdat door een mens de dood is gekomen, daarom ook is door een Mens de
opstanding der doden. Zoals allen immers sterven door hun gemeenschap met Adam,
zo zullen ook allen door hun gemeenschap met Christus herleven.

Reco Capey, Adam and Eve - ©Reco Capey 
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EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
jes 63:16-17

Onthoud ze ons niet: want Gij zijt onze Vader! Neen, Abraham kent ons niet eens,
En Israël herkent ons niet meer; Maar Gij, Jahweh, blijft onze Vader, Gij heet onze
Verlosser van ouds! Waarom, Jahweh, hebt Gij ons van uw wegen laten verdwalen, Ons
hart afgestompt, om U niet te vrezen? Ach, Heer, keer terug omwille van uw dienaars,
Terwille van de stammen, die uw erfdeel zijn.

Anticipating the Coming King 
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MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 2:2-3

Maar op het einde der tijden zal de Berg van Jahweh’s tempel Boven de toppen der
bergen staan, zich verheffen boven de heuvels. Alle volken stromen er heen, Talloze
naties maken zich op. Komt, zeggen ze, trekken we naar de Berg van Jahweh, Naar
het huis van Jakobs God: Hij zal ons zijn wegen doen kennen, Wij zullen zijn paden
betreden. Want uit Sion komt de wet, Uit Jerusalem Jahweh’s woord.

Mount Zion 
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DINSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Jes 11:1-3

Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels. De geest
van de HEER rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid
en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Hij ademt ontzag voor de
HEER. Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn en hij doet geen uitspraak op grond
van loze geruchten.

Hannelieke van de Beek, Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Isaï 
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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 1:1-3

Aanvang der blijde boodschap van Jesus Christus, den Zoon van God: zoals geschreven
staat bij den profeet Isaias: Zie, Ik zend mijn gezant voor U uit, Om voor U de weg te
bereiden. De stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, Maakt
recht zijn paden.

Jean Bourdichon, Saint Marc l'évangéliste ("Grandes Heures
d'Anne de Bretagne, Reine de France (1477-1514)")  
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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
Jes 61:10

En Ik zal juichen en jubelen in Jahweh, Mijn ziel zich verheugen in mijn God. Want
Hij heeft Mij gehuld in het kleed van het Heil, Mij de mantel der Gerechtigheid
omgeslagen: Zoals een bruidegom zich kroont met een krans, Een bruid zich tooit met
haar pronk.

Renate Rohn, Angelic Host (St. Joseph Catholic Church, Macon, Georgia)  
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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 56:6-7

‘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
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.

John Meng-Frecker, The Annunciation, 2012 - ©John Meng-Frecker 
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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 1:20-21

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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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
Jes 7:13-14

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".

Ezio Anichini, Annunciation - ©Ezio Anichini 
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21 DECEMBER
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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22 DECEMBER
Lc 1:46-48

Maria sprak: Mijn ziel prijst groot den Heer, Mijn geest jubelt van vreugde In God,
mijn Redder; Want Hij ziet op de geringheid neer van zijn dienstmaagd. Zie, van nu af
prijzen mij zalig Alle geslachten.

Sandro Botticelli, Madonna of the Magnificat, 1481 (Uffizi, Florence)  
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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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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 1:22-23

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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HEILIGE KERSTNACHT: NACHTMIS
25 december

Lc 2:12

‘Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een
voerbak ligt.’.

Herman Schouwenburg, Д 2177 stal, 2012 - ©Herman Schouwenburg 



212

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

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 1:1

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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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 20:6-7

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 2:16-17

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 2:36-38

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.

Lieve, 2007 
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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 2:1-2

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
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.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De dorstigen laven 
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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
Jes 58:7-8

Is dat niet een vasten: Den hongerige uw brood reiken, Arme zwervers in huis
opnemen; Den naakte kleden, dien gij ziet, Uw eigen broeder niet verstoten? Dan eerst
zal uw licht als de dageraad gloren, En uw wonde spoedig genezen, Uw gerechtigheid
voor u uitgaan, De glorie van Jahweh u volgen.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De vreemdelingen herbergen 
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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
1 Pet 3:21-22

Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor u nu gered wordt. De doop
beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar is een verzoek aan God
om een zuiver geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel
opgestegen zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan
Hem onderworpen zijn.

William Congdon, Nativity, 1960 - ©William Congdon 
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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
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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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 



229

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

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
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 5:46-48

Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars
dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen
de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse
Vader onverdeeld goed is.

Do you have the courage to love your enemies? 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Gen 22:10

Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren.

Titian, Abraham and Isaac, 1542-44 (Santa Maria della Salute, Venice)  
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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 20:20-23

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 16:22-24

Maar toen de arme gestorven was, werd hij door de engelen in Abrahams schoot
gedragen. Daarna stierf ook de rijke, en werd begraven. En terwijl hij in de hel werd
gefolterd, sloeg hij zijn ogen op, en zag Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.
En luid riep hij uit: Vader Abraham, heb medelijden met mij, en zend Lázarus hierheen;
laat hem de top van zijn vinger in water dopen, om mijn tong te verfrissen; want ik lijd
hier geweldige smart in de vlammen.

The rich man and Lazarus 
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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 15:18-21

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.”.

Jan van't Hoff, De verloren zoon - ©Jan van't Hoff 
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DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jh 2:13-15

Toen het paasfeest der Joden nabij was, trok Jesus naar Jerusalem op. 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.

Carl Dixon, Jesus Cleansing the Temple 
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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 18:23-27

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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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
jer 7:23

Maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Luistert naar Mij, dan zal Ik uw God, en gij zult
mijn volk zijn; heel de weg moet ge houden, die Ik u voorschrijf, dan zal het u goed
gaan.

I will be your God and you will be my people 
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VRIJDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
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.’.

The two commandments (numbering according to protestant tradition) 
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ZATERDAG VAN DE DERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
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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VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
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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MAANDAG VAN DE VIERDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Jh 4:49-51

‘Heer,’ zei de dienaar van de koning, ‘kom toch mee voordat mijn kind sterft.’ ‘Ga
maar,’ antwoordde Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde Jezus op zijn woord, en
hij ging. Terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn slaven hem tegemoet om hem te
zeggen dat zijn jongen leefde.

Jesus and the nobleman's son 
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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
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 11:19-20

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 12:31-33

‘Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu gaat de vorst van deze wereld
onttroond worden. Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden en zo haal Ik
allen naar Mij toe.’ Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven.

Maître de l'Epiphanie de Fiesole, Christ sur la Croix entouré des sqints Vincent Ferrier,
Jean-Baptiste, Marc et Antonius, 1491-1495 (Los Angeles County Museum of Art)  
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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
jh 8:37-42

Ik weet, dat gij kroost van Abraham zijt; maar gij zoekt Mij te doden, omdat mijn woord
geen ingang bij u vindt. Ik spreek, wat Ik bij mijn Vader gezien heb; ook gij doet, wat
gij van uw vader gehoord hebt. Ze gaven Hem ten antwoord: Onze vader is Abraham.
Jesus sprak tot hen: Zo gij kinderen zijt van Abraham, doet dan ook de werken van
Abraham. Maar nu zoekt gij Mij te doden: een mens, die u de waarheid gezegd heeft,
welke Hij van God heeft gehoord: zo iets deed Abraham niet. Gij doet de werken van
uw vader. —Ze zeiden Hem dan: We zijn niet uit ontucht geboren, één Vader hebben
we slechts, en dat is God. Jesus sprak tot hen: Zo God uw Vader was, dan zoudt gij Mij
beminnen. Want van God ben Ik uitgegaan en gekomen; niet uit Mijzelf toch ben Ik
gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

Holy Trinity 
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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
jh 10:37-38

Wanneer Ik de werken van mijn Vader niet doe, gelooft Mij dan niet; maar doe Ik ze
wel, gelooft dan de werken, ook al zoudt gij Mij niet geloven; dan zoudt gij erkennen
en weten, dat de Vader in Mij is, en Ik in den Vader ben.

Ex votos (Moresnet (Moresnet-Chapelle), Belgique)  
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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 14:24-25

En Hij zei hun: ‘Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten.
Ik verzeker jullie, Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag
waarop Ik de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van God.’.

Gaston La Touche, The Last Supper, 1897 (Hermitage Museum - St-Petersburg)  
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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
Jh 13:21

Bij deze woorden werd Jezus diep bewogen en plechtig verklaarde Hij: ‘Waarachtig, Ik
verzeker jullie: een van jullie zal Mij overleveren.’.

Juan de Juanes, The Last Supper, ca. 1560 (Museo del Prado, Madrid)  
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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 4:16-20

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 13:6-8

Zo kwam Hij ook bij Simon Petrus. Maar deze zeide tot Hem: Gij Heer; wast Gij mij de
voeten? Jesus antwoordde hem: Wat Ik doe, begrijpt ge nu nog niet; maar later zult ge
het inzien. Petrus zeide Hem: Nooit in der eeuwigheid zult Gij me de voeten wassen.
Jesus antwoordde hem: Zo Ik u niet was, hebt ge geen gemeenschap met Mij.

Ford Madox Brown, Jesus Washing Peter's Feet, 1852-56 (Tate Gallery, London)  
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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
gen 22:2

Hij sprak: Neem Isaäk, uw enigen zoon, dien ge liefhebt, ga naar het land van de Moria,
en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen, die Ik u aanwijs.

Abraham is about to sacrifice his son Isaac when he sees a
ram in the thicket - ©DEA PICTURE LIBRARY / Getty Images 
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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 20:20b-21

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals.
‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’.

Berna Lopez, Je crois en l'Esprit Saint, 2003 - ©Berna Lopez 
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DERDE ZONDAG VAN PASEN
Lc 24:45-47

Toen verhelderden Hij hun inzicht, zodat ze de Schriften konden verstaan. En Hij
zeide hun: Zó staat er geschreven: dat de Christus zou lijden en op de derde dag uit de
doden verrijzen; en dat in zijn Naam bekering tot vergiffenis der zonden zou worden
gepreekt aan alle volken, te beginnen bij Jerusalem.

The Sacrament of Penance 
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VIERDE ZONDAG VAN PASEN
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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VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Hand 9:26-27

In Jeruzalem aangekomen zocht hij aansluiting bij de leerlingen, maar ze waren
allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. Maar
Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer
had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damascus vrijmoedig was
opgetreden in de naam van Jezus.

Caravaggio, The Conversion of St Paul, ca. 1601 (private collection)  
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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
Ef 4:4-13

Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één hoop, die aan uw roeping
ontspruit; één Heer, één geloof, één doopsel; één God en Vader van allen, die boven
alles, door alles, en in alles is. Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de
maat, die Christus heeft toegemeten. 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.

Girolamo Imparato, The Seven Sacraments 
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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
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 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
Heb 9:14

Hoeveel te meer zal dan het Bloed van Christus, die door een eeuwigen Geest Zich
als smetteloos Offer opdroeg aan God, ons geweten reinigen van dode werken tot de
dienst van den levenden God?

La Trinidad 
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HEILIG HART VAN JEZUS
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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TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jh 1:35-39

De volgende dag was Johannes daar weer; twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij
richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei: ‘Daar is het lam van God.’ De
twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus. Jezus keerde zich om,
zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan: ‘Zoeken jullie iets?’ Ze zeiden: ‘Rabbi (dat
betekent: meester), waar houdt U uw verblijf?’ Hij antwoordde: ‘Kom mee en je zult
het zien.’ Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag
bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.

James Tissot, The Calling of St. Andrew and St. John, c.1886-94 (Brooklyn Museum, New York)  
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DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jona 3:1-2

Voor de tweede maal werd nu het woord van Jahweh tot Jonas gericht: Sta op, ga naar
Ninive, de grote stad, en kondig haar aan, wat Ik u heb bevolen.

Mina Anton, Jonah in the whale, 2013 - ©Mina Anton 
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VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 Kor 7:34

En hij is verdeeld. Eveneens is ook de ongehuwde vrouw en de maagd bezorgd
over de dingen des Heren, om heilig te zijn naar lichaam en ziel, terwijl de gehuwde
bezorgd is over de dingen der wereld, hoe ze den man zal behagen.

Taylor Marshall, The True Presentation of the Virgin Mary (Foretold in the Book of Sirach) 
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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
Mc 2:5

Toen Jesus hun geloof zag, sprak Hij tot den lamme: Mijn zoon, uw zonden zijn u
vergeven.

De biecht ("Catechismus met Prenten opgeluisterd")  
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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
mc 2:23-24

Eens ging Hij op de sabbat door het korenveld, en zijn leerlingen begonnen, al
voortwandelend, aren te plukken. En de farizeën zeiden Hem: Zie, waarom doen ze op
de sabbat wat niet is geoorloofd?

Picking ares on the sabbat 
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TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
gen 3:9-11

Maar Jahweh God riep den mens, en sprak tot hem: Waar zijt gij? Hij antwoordde: Toen
ik U in de tuin hoorde, werd ik bang, omdat ik naakt ben; en ik heb mij verborgen.
Maar Hij sprak: Wie heeft u verteld, dat ge naakt zijt? Hebt ge soms van de boom
gegeten, waarvan Ik u verboden heb te eten?

Where are you? 
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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 



291

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

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 
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DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Mc 5:39-41

Hij ging naar binnen en zei: ‘Waarom die drukte en die tranen? Het kind is niet
gestorven, het slaapt.’ Ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten,
nam de vader en moeder van het kind en zijn metgezellen mee, en ze gingen het
vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte het kind bij de hand en zei haar: ‘ Talita
koem.’ In vertaling betekent dat: Meisje, Ik zeg je, sta op.

François-Xavier de Boissoudy, Talitha Koum, 2016 - ©François-Xavier de Boissoudy 
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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
Ef 2:13-16

‘Maar thans, nu gij in Christus Jesus zijt, thans zijt gij nabij gekomen door Christus’
Bloed, gij die eertijds verre waart. Want Hij is onze vrede, Hij die beide groepen
één heeft gemaakt, en de scheidsmuur-dat is de vijandschap, -heeft weggebroken.
Door zijn Vlees heeft Hij de Wet afgeschaft met haar geboden en instellingen, om als
Vredestichter beide groepen om te scheppen in Hem tot één enkelen nieuwen mens;
om beiden in één Lichaam met God door het kruis te verzoenen, en zó de vijandschap
te doden.

Stanley Spencer, The crucifixion, 1958 
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ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jh 6:8-11

Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: ‘Er is hier
een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft; maar wat
hebben we daaraan voor zo’n aantal?’ Hierop zei Jezus: ‘Zeg tegen de mensen dat ze
moeten gaan zitten.’ Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten; er waren ongeveer
vijfduizend mannen. 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.

Rose Datoc Dall, Loaves and Fishes - ©Rose Datoc Dall 



297

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

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 
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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 
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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
Mc 7:14-15

Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen: ‘Luister allemaal naar Mij en begrijp
Me toch. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit
de mens komt, dat maakt hem onrein.’.

Shunnin, Everydays Matters 053, 2008 - ©Shunnin 
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DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 7:32-35

Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op
aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in
zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte,
en zei tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn
tongriem ging los, en hij sprak normaal.

Cerezo Barredo, Effeta, 1999 - ©Cerezo Barredo 
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VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 8:34-35

Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘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 en
de goede boodschap, zal het redden.’

Adam Elsheimer, Glorification of the Cross, 1605 (Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt)  
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VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 9:33-35

Zij kwamen te Kafárnaum terug. En thuis gekomen, vroeg Hij hun: Waarover hebt gij
onderweg gesproken? Ze zwegen; want ze hadden onderweg met elkander getwist,
wie de grootste zou zijn. Hij zette Zich neer, riep de twaalf, en sprak tot hen: Zo
iemand de eerste wil zijn, dan moet hij de laatste van allen zijn, en de dienaar van allen.

J. Kirk Richards, Servant of all - ©J. Kirk Richards 
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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
Mc 10:4-9

Ze zeiden: ‘Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven en haar dan te
verstoten.’ Daarop zei Jezus hun: ‘Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u
dat voorgeschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen mannelijk
en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich
hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar
één. Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’.

Holy Matrimony 
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ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 10:17-22

Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer
en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig
leven?’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen
God. De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals
getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.’ Hij zei Hem: ‘Meester,
aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’ Jezus keek hem aan en ging van hem
houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en
geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om
Mij te volgen.’ Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want het was
iemand met veel bezit.

Michael Belk, Quandary, the things that hold us back - ©Michael Belk 
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NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Mc 10:35-38

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, bij Hem: ‘Meester, we
willen U vragen iets voor ons te doen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat wil je dan dat Ik voor jullie
doe?’ Ze zeiden Hem: ‘Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten, als
U in uw heerlijkheid gekomen bent.’ Maar Jezus zei hun: ‘Je weet niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee
Ik gedoopt word?’.

Bernard Buffet, La Passion du Christ: Cruxifixion, 1951, 1951 (Vatican Museum) - ©Bernard Buffet 
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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 13:26-27

Dan zal men den Mensenzoon op de wolken zien komen met grote macht en
majesteit. Dan zal Hij zijn engelen zenden, en Hij zal van de vier windstreken zijn
uitverkorenen verzamelen, van het einde der aarde tot aan het einde des hemels.

Matthew Garrett, Ascension of Christ into Heaven, 2009 (Church of the
Nativity of the Virgin Mary (OCA) in Monongahela PA) - ©Matthew Garrett 
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CHRISTUS KONING
Op 1:7-8

Zie, Hij komt met de wolken; en alle oog zal Hem zien, zelfs zij die Hem doorstoken
hebben; en alle geslachten der aarde zullen zich op de borst kloppen om Hem. Ja!
Amen! Ik ben de Alfa en Omega, zegt God de Heer, Hij die is, en die wàs en die kòmt:
de Almachtige.

Matthew Garrett, Ascension of Christ, 2009 (Church of the Nativity
of the Virgin Mary (OCA) in Monongahela PA) - ©Matthew Garrett 
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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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MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
jes 2:2-3

Maar op het einde der tijden zal de Berg van Jahweh’s tempel Boven de toppen der
bergen staan, zich verheffen boven de heuvels. Alle volken stromen er heen, Talloze
naties maken zich op. Komt, zeggen ze, trekken we naar de Berg van Jahweh, Naar
het huis van Jakobs God: Hij zal ons zijn wegen doen kennen, Wij zullen zijn paden
betreden. Want uit Sion komt de wet, Uit Jerusalem Jahweh’s woord.

Mount Zion 
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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 



317

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

WOENSDAG VAN DE EERSTE WEEK VAN DE
ADVENT
Jes 25:7-8

Op deze berg scheurt Hij de sluier, die alle volken bedekt, Het floers, dat alle naties
omhult, 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!

Sieger Köder, Friedhof - ©Sieger Köder 
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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
Baruch 5:1-4

Jerusalem, leg af het gewaad van uw droefheid en nood, En bekleedt u voor eeuwig
met de stralende glorie van God; Sla de mantel der gerechtigheid om, door God u
geschonken, Zet op uw hoofd de gloriekrans, waarmee de Eeuwige u kroont! Want
God zal uw stralenkrans tonen Aan heel de aarde onder de hemel; Een naam voor
eeuwig zal God u geven: "Vrede der gerechtigheid, Glorie van vroomheid!".

Beverley Barr, Station 10: Jesus Is Stripped of His Garments
(Stations of the Cross at Christ Church Eastbourne)  
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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
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
Lc 3:15-17

Het volk leefde in gespannen verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes niet de
messias was, maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: ‘Ik doop u met water. Maar er
komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los
te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om
zijn dorsvloer op te ruimen; het graan verzamelt Hij in zijn schuur, maar het kaf zal Hij
verbranden in onblusbaar vuur.’.

Holy Spirit in Fire 
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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 1:39-40

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.

Maurice Denis, Visitación 
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17 DECEMBER
Mt 1:1

Geschiedboek van Jesus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

Jean Bourdichon, Saint Matthieu ("Grandes Heures d'Anne de Bretagne, Reine de France (1477-1514)")  
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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 1:35

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.’

Annunciation (ORATORIO DELLA SS. TRINITÀ NEL PALAZZO VESCOVILE)  
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21 DECEMBER
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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22 DECEMBER
Lc 1:46-48

Maria sprak: Mijn ziel prijst groot den Heer, Mijn geest jubelt van vreugde In God,
mijn Redder; Want Hij ziet op de geringheid neer van zijn dienstmaagd. Zie, van nu af
prijzen mij zalig Alle geslachten.

Sandro Botticelli, Madonna of the Magnificat, 1481 (Uffizi, Florence)  
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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 1:20-24

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.
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door
den profeet, die zegt: "Zie, de maagd zal ontvangen, en een zoon baren; en men zal
Hem Emmánuel noemen"; dat is vertaald: God met ons. Toen Josef uit de slaap was
ontwaakt, deed hij zoals de engel des Heren hem had bevolen; en hij nam zijn vrouw
tot zich.

Lily Padula, Joseph Sticks with Mary - ©Lily Padula 
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HEILIGE KERSTNACHT: NACHTMIS
25 december

Lc 2:8-10

Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachtten, en hun kudde
bewaakten. Eensklaps stond er voor hen een engel des Heren, en de glorie des Heren
omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan. Maar de engel sprak tot hen: Vreest
niet; want zie, ik verkondig u een grote vreugde, die voor het hele volk is bestemd.

Angels appear to the shepherds 



345

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

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

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 20:6-7

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 2:14-15

Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte,
en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer
bij monde van de profeet gezegd is: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen .

Rose Datoc Dall, Flight, 2008 (Church History Museum in Salt Lake City, UT.) - ©Rose Datoc Dall 
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HEILIGE FAMILIE
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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TWEEDE ZONDAG VAN KERSTMIS
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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OPENBARING VAN DE HEER
Mt 2:11-12

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. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om
niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg
naar hun land terug.

Wise Men Warned in a Dream - ©ebibleteacher.com 
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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 6:6

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.

Jongentje bidt het avondgebed 
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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
Jes 58:7-8

Is dat niet een vasten: Den hongerige uw brood reiken, Arme zwervers in huis
opnemen; Den naakte kleden, dien gij ziet, Uw eigen broeder niet verstoten? Dan eerst
zal uw licht als de dageraad gloren, En uw wonde spoedig genezen, Uw gerechtigheid
voor u uitgaan, De glorie van Jahweh u volgen.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De vreemdelingen herbergen 
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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 4:1-2

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. Al
die dagen at Hij niets, en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger.

Eric Armusik, The temptation of Christ, 2011 - ©Eric Armusik 
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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
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 



361

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

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 7:9-11

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
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 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Lc 9:28-31

Ongeveer een week na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus mee en
ging Hij de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij
van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. Ineens waren er twee mannen met
Hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn
heengaan spraken, de voleinding van zijn leven in Jeruzalem.

The transfiguration (drawing) 
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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 



367

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

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)  



369

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

DONDERDAG VAN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
lc 16:22-24

Maar toen de arme gestorven was, werd hij door de engelen in Abrahams schoot
gedragen. Daarna stierf ook de rijke, en werd begraven. En terwijl hij in de hel werd
gefolterd, sloeg hij zijn ogen op, en zag Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.
En luid riep hij uit: Vader Abraham, heb medelijden met mij, en zend Lázarus hierheen;
laat hem de top van zijn vinger in water dopen, om mijn tong te verfrissen; want ik lijd
hier geweldige smart in de vlammen.

The rich man and Lazarus 
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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 15:4-5

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? En als hij het gevonden heeft, legt hij het verheugd op zijn schouders.

James Tissot, Le bon pasteur (English: The Good Shepherd), 1886-1894 (Brooklyn Museum)  
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DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ex 3:13-15

Maar Mozes sprak opnieuw tot God: ‘Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: “De
God van uw vaderen zendt mij naar u”, en zij vragen: “Hoe is zijn naam?” Wat moet ik
dan antwoorden?’ Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die er is.’ En Hij zei: ‘Dit moet
u de Israëlieten zeggen: “Hij die er is zendt mij naar u.” ’ Bovendien zei God tegen
Mozes: ‘Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEER, de God van uw vaderen, de
God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar u gezonden.
Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, door alle generaties heen.’

The burning bush 
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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
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
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.’.

The two commandments (numbering according to protestant tradition) 
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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
Lc 15:8

Of welke vrouw, die tien drachmen bezit, en één drachme verliest, steekt niet een
lamp aan, veegt niet het huis, en zoekt niet zorgvuldig, totdat zij ze vindt?

J. Kirk Richards, The Lost Coin - ©J. Kirk Richards 
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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)  



382

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

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
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.

The golden calf 
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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 
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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 8:10-11

Nu richtte Jesus Zich op, en sprak tot haar: Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft
niemand u veroordeeld? Ze zeide: Niemand, Heer. En Jesus sprak: Ook Ik veroordeel u
niet; ga heen, en zondig voortaan niet meer.

Gustaf Tenggren, Christ 
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MAANDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 8:17-18

Welnu, in uw Wet staat geschreven: het getuigenis van twee mensen is geldig. Ik ben
het, die over Mijzelf getuig; maar ook de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over
Mij.

Jesus Graffitti 
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DINSDAG VAN DE VIJFDE WEEK VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD
jh 8:21-24

Een ander maal sprak Jesus tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonde
zult gij sterven. Waar Ik heenga, kunt gij niet komen. De Joden zeiden: Hij zal toch
geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen? Hij sprak
tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van
deze wereld. Daarom heb ik u gezegd, dat gij sterven zult in uw zonden; want zo gij
niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij sterven in uw zonden. —.

Mosaic 
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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
jh 11:47-53

Toen riepen de opperpriesters en farizeën de Hoge Raad bijeen. Ze zeiden: Wat doen
we? Want die man doet veel wonderen. Als we Hem zó laten begaan, zullen ze allemaal
in Hem geloven; dan zullen de Romeinen komen, en ons land en volk verdelgen.
Maar één hunner, Káifas, die dat jaar de hogepriester was, sprak tot hen: Weet gij geen
uitkomst? Beseft gij dan niet, dat het goed voor u is, dat één mens sterft voor het heil
van het volk, en niet het hele volk te gronde gaat? Dit zei hij niet uit zichzelf. Maar als
hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jesus sterven zou voor het heil van het
volk; en niet voor het volk alleen, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen
te brengen. Van die dag af waren ze besloten, Hem te doden.

Every Time I Look At You I Don't Understand (Jesus
Christ Superstar) - ©Tim Rice and Andrew Lloyd Webber 
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PALMZONDAG
Lc 22:61-62

En de Heer keerde Zich om, en zag Petrus aan. Toen dacht Petrus aan het woord
van den Heer, en hoe Hij hem had gezegd: Eer de haan kraait, zult ge Mij driemaal
verloochenen. En hij ging naar buiten, en weende bitter.

Michael D. O’Brien, Peter’s Denial, 2005 (Private collection) - ©Michael D. O’Brien 
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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 



395

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

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
jes 61:1-3

De geest van Jahweh, mijn Heer, rust op Mijl, Want Jahweh heeft Mij gezalfd; Hij heeft
Mij gezonden, om armen de blijde boodschap te brengen, Om te verbinden wiens
hart is gebroken, Aan gevangenen verlossing te melden, Aan geboeiden bevrijding;
Om het genadejaar van Jahweh te preken, De dag der wraak van onzen God. Om alle
bedroefden te troosten, En Sions treurenden op te richten; Om hun een diadeem te
schenken In plaats van as, Vreugde-olie voor rouwgewaad, En jubel voor wanhoop;
Opdat men ze noeme: Gerechtigheids-eiken, Door Jahweh geplant tot zijn glorie.

Jesus’ inauguration - ©www.freebibleimages.org 
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WITTE DONDERDAG
Ex 12:11-12

En dit is de wijze waarop u het lam moet eten: uw lendenen omgord, sandalen aan
uw voeten, en uw staf in de hand. Haastig moet u het eten, want het is Pasen voor de
HEER. Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel
mensen als dieren, slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Ik
ben de HEER.

Marc Chagall, Les Israélites mangent l'Agneau de la Pâque, 1931
(Musée national Message Biblique Marc Chagall, Nice, France)  
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GOEDE VRIJDAG
Jh 19:1

Pilatus gelastte toen Jezus te geselen.

William-Adolphe Bouguereau, The Flagellation of Our Lord
Jesus Christ, 1880 (Musée des Beaux-Arts de La Rochelle)  
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PAASWAKE
Gen 22:9-13

Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een
altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar,
bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee
zijn zoon te offeren, riep de engel van de HEER hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham,
Abraham!’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ En Hij zei: ‘Raak de jongen met geen
vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt Mij uw zoon,
uw enige, niet willen onthouden.’ Abraham keek om zich heen en zag een ram die met
zijn hoorns in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.

Peter Bentley, The Sacrifice of Isaac - ©Peter Bentley 
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PAASZONDAG
Jh 20:1

Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het
nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was
weggehaald.

Empty tomb at sunrise 
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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
Op 1:9

Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk
en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het eiland Patmos omwille van Gods
woord en het getuigenis van Jezus.

Hans Memling, Saint John on Pathmos, 1479 (Memling Museum, St.John's Hospital, Bruges)  
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DERDE ZONDAG VAN PASEN
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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VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Hand 13:21

Toen vroegen ze een koning, en God gaf hun Saul, den zoon van Kis, een man uit
Benjamins stam, veertig jaar lang.

David 
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VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Op 21:3-5

Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van God bij de
mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun
God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’ En Hij
die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf deze
woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar.’.

Arcabas, Crucifixion - ©Arcabas 
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ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Jh 14:25-28

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. Vrede laat Ik jullie na, mijn
eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus
niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Je hebt gehoord wat Ik zei: niet
alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom. Als jullie Mij liefhadden, zou
het jullie met vreugde vervullen dat Ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter
dan Ik.

Albrecht Dürer, Allerheiligenbild, 1511 (Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Wien)  
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HEMELVAART VAN DE HEER
Heb 10:7

Toen zeide Ik: Zie Ik kom! In de boekrol staat van Mij geschreven, Uw wil te
volbrengen, o God!

Frank Humphrey Allen, Annunciation III 
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ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Hand 7:55-60

Maar hij stond daar, vol van de heilige Geest, hij richtte zijn blik op de hemel, zag de
heerlijkheid van God, en daar stond Jezus aan Gods rechterhand. Hij zei: ‘Ik zie de
hemelen open en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’ Maar ze
hielden hun oren dicht, begonnen luid te schreeuwen, stormden als één man op hem
af, sleurden hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleren neer
bij een jongeman, die Saulus heette. Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad: ‘Heer Jezus,
ontvang mijn geest.’ Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem: ‘Heer, reken hun
deze zonde niet aan.’ Na deze woorden stierf hij.

Domenico Ghirlandaio, Christ in Heaven with Four Saints
and a Donor, 1492 (Pinacoteca Comunale, Volterra)  
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PINKSTEREN
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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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
Gen 14:18-19

En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij
priester was van de allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden: ‘Gezegend
zij Abram door de allerhoogste God die de hemel en de aarde gemaakt heeft.’

Heilig Bloed van Jezus 



414

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

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.”.’

The good Shepherd 
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TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jh 2:7-10

Jesus zei hun: Vult de kruiken met water. Ze vulden ze tot boven toe. Toen sprak Hij
tot hen: Schept er nu uit, en brengt het naar den hofmeester. Ze brachten het. Zodra
nu de hofmeester van het water geproefd had, dat wijn was geworden, (hij wist niet,
waar die vandaan kwam; maar de bedienden, die het water hadden geschept, wisten
het wel), riep de hofmeester den bruidegom, en zeide tot hem: Iedereen schenkt eerst
de goede wijn, en als men goed gedronken heeft, dan de mindere soort; maar gij hebt
de goede wijn tot nu toe bewaard.

Ernest Vincent Wood III, Obedience, Indulgence, and the Absent Vintner - ©Ernest Vincent Wood III 



416

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

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 



417

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

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 5:10

Ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die tot de gezellen van Simon
behoorden. Maar Jesus zei tot Simon: Vrees niet; van nu af zult ge mensen vangen.

Jacob Jordaens, The mission of St. Peter, 1617 (Sint-Jacobskerk, Antwerpen)  
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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 6:41-42

Hoe ziet ge de splinter in het oog van uw broeder, en de balk in uw eigen oog ziet ge
niet? Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter trekken uit
uw ogen, en de balk in uw eigen oog ziet ge niet? Huichelaar, trek eerst de balk uit
uw eigen oog; dan zult ge zien, hoe ge de splinter uit het oog van uw broeder moet
trekken.

Dude, you've got a speck in your eye 
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NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 7:1-10

Toen Hij ten aanhoren van het volk dit alles had gezegd, ging Hij Kafarnaüm binnen.
Een centurio daar had een slaaf die veel voor hem betekende; deze was ziek geworden
en lag op sterven. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij Joodse oudsten naar Hem
toe met het verzoek zijn slaaf te komen genezen. Bij Jezus gekomen deden zij een
klemmend beroep op Hem. ‘Hij verdient het dat U hem deze gunst bewijst,’ zeiden
ze, ‘want hij houdt van ons volk. De synagoge hier heeft hij voor ons laten bouwen.’
Jezus ging met hen mee. Toen Hij niet ver meer van het huis vandaan was, stuurde de
centurio vrienden met de boodschap: ‘Heer, doe geen moeite. Ik ben niet waard dat
U onder mijn dak komt. Daarom vond ik me ook te min om zelf naar U toe te komen.
Maar zeg een enkel woord, dan zal mijn jongen beter worden. Want ik ben iemand die
onder bevel staat, en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik: “Ga!” en hij gaat,
en tegen de ander: “Kom!” en hij komt, en tegen mijn slaaf: “Doe dit!” en hij doet het.’
Jezus verbaasde zich over hem toen Hij dit hoorde. Hij wendde zich tot de mensen die
Hem volgden en zei: ‘Ik verzeker u, zo’n groot vertrouwen heb Ik zelfs in Israël niet
aangetroffen.’ Daarop keerden de boodschappers terug naar het huis en troffen daar
de slaaf gezond aan.

Paolo Veronese, Jesus and the Centurion, 1571 (Prado, Madrid)  
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TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 7:12-15

Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon
van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag,
was Hij ten diepste met haar begaan. ‘Huil niet’, zei Hij tegen haar. Hij liep naar de
lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: ‘Jongeman, kom
overeind, zeg Ik je!’ En de dode ging rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem
aan zijn moeder.

Abraham Sobkowski OFM, Picture of the altar in the chapel, XIX century (Nain, Israel)  
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ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
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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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

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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ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 10:40

Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, laat het
U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.’.

Johannes Vermeer, Christ in the House of Martha and
Mary, ca. 1654 (National Gallery of Scotland, Edinburgh)  
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ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gen 18:32

Hij hield aan: Laat mijn Heer niet toornig worden, als ik nu nog één keer spreek;
misschien worden er maar tien gevonden. Hij zeide: Ik zal ze niet verdelgen om die
tien.

Lucas van Leyden, Lot en zijn dochters, ca. 1521 (Musée du Louvre, Parijs)  
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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
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.

The golden calf 
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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 17:14-15

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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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 18:10-13

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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EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc 19:5-7

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.

Zacchaeus, hurry down! I want to stay with you today 
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TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR
Lc 20:36-38

Ze kunnen immers niet meer sterven; want ze zijn aan engelen gelijk, en als kinderen
der verrijzenis ook kinderen Gods. En dat de doden verrijzen, gaf ook Moses te
kennen in het Braambosverhaal, wanneer hij den Heer den God van Abraham, den
God van Isaäk en den God van Jakob noemt. Hij is toch geen God van doden, maar van
levenden; want allen leven voor Hem.

Stanley Spencer, The resurrection: reunion of families, 1945 
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CHRISTUS KONING
Kol 1:15-17

Deze is het Beeld van den onzichtbaren God, de Eerstgeborene van gans de
schepping. Want in Hem werd alles geschapen, wat in de hemel is en op de aarde, de
zichtbare en onzichtbare dingen, Tronen, Heerschappijen, Overheden en Machten.
Alles is geschapen door Hem en voor Hem; Hij is vóór alles, en alles bestaat in Hem.

Francoise Burtz, La Genèse - ©Francoise Burtz 
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MARIA, MOEDER VAN GOD
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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BEKERING VAN PAULUS, APOSTEL
25 januari

Mc 16:17-18

Deze wonderen zullen hen vergezellen, die hebben geloofd: in mijn Naam zullen ze
duivels uitdrijven; vreemde talen zullen ze spreken; slangen zullen ze opnemen; en
al drinken ze dodelijk vergif, het zal hun niet schaden; zieken zullen ze de handen
opleggen, en zij zullen genezen.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De zieken verzorgen 
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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.’.

JC Leyendecker, Madonna & Child for the Rosicrucian Order, 1902 
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SINT PETRUS' STOEL
22 februari

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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H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD
MARIA
19 maart

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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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 16:17-18

Deze wonderen zullen hen vergezellen, die hebben geloofd: in mijn Naam zullen ze
duivels uitdrijven; vreemde talen zullen ze spreken; slangen zullen ze opnemen; en
al drinken ze dodelijk vergif, het zal hun niet schaden; zieken zullen ze de handen
opleggen, en zij zullen genezen.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De zieken verzorgen 
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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 15:13-15

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.

Saint Matthias 
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VISITATIE VAN DE H. MAAGD MARIA AAN
ELIZABETH
31 mei

Lc 1:39-47

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. Meteen toen Elisabet de
begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld
met heilige Geest. Ze riep met luide stem: ‘Gezegend ben jij onder de vrouwen, en
gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder
van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong
het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar
namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’ Daarop zei Maria: ‘Met heel mijn
hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder.’

Bradi Barth, Visitation - ©Herbronnen vzw. 
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GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
24 juni

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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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.’.

Pope John Paul II 
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H. THOMAS, APOSTEL
3 juli

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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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 17:7-9

Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: ‘Sta op en wees niet bang.’ Toen ze
hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg
afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Vertel niemand van dit visioen voordat de Mensenzoon
uit de doden is opgewekt.’.

Henry Ossawa Tanner, Two Disciples at the Tomb, 1906 (The Art Institute of Chicago)  



458

Missaal — Zondagen en feesten — Gewone vorm — Feesten

H. LAURENTIUS, DIAKEN EN 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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TENHEMELOPNEMING VAN DE H. MAAGD
MARIA
15 augustus

Lc 1:46-48

Maria sprak: Mijn ziel prijst groot den Heer, Mijn geest jubelt van vreugde In God,
mijn Redder; Want Hij ziet op de geringheid neer van zijn dienstmaagd. Zie, van nu af
prijzen mij zalig Alle geslachten.

Sandro Botticelli, Madonna of the Magnificat, 1481 (Uffizi, Florence)  
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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 1:22-23

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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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

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
2 november

Lc 23:53-55

Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde Hem in een graf dat in
de rotsen was uitgehouwen, en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag
en de sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met Hem uit Galilea waren
meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd
neergelegd.

Pietro Lorenzetti, Lamentation, 1310-1329 (Basilica Inferiore, Assisi)  
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WIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN
LATERANEN IN ROME
9 november

Jh 2:18-19

De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag: ‘Welk teken geeft U ons
te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Breek deze
tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’.

Peter Schudde, Corpus Hypercubus No III, 2005 - ©Peter Schudde 
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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 1:26-28

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.

Maurice Denis, annonciation 





LEZINGEN VOOR
ZONDAGEN EN FEESTEN

BUITENGEWONE
VORM VAN DE

ROMEINSE RITUS

KERSTTIJD





472

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — 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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TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mt 11:7-10

Toen ze waren heengegaan, begon Jesus tot de menigte over Johannes te spreken: Wat
zijt gij in de woestijn gaan zien? Een riet, dat door de wind wordt bewogen? Neen; wat
zijt gij gaan zien? Een mens, in zachte kleren gedost? Zie, die in zachte kleren gedost
gaan, zijn in de paleizen der koningen. Waarom zijt ge dan uitgelopen? Om een profeet
te zien? Ja, zeg Ik u, en meer dan een profeet. Hij is het, van wien geschreven staat:
"Zie, Ik zend mijn gezant voor U uit, Die U de weg zal bereiden.".

Ernest Vincent Wood III, John the Baptist in the Wilderness - ©Ernest Vincent Wood III 
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DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jh 1:19-20

Dit dan is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en
Levieten op hem afgestuurd met de vraag: ‘Wie bent u?’ Onomwonden kwam hij
ervoor uit: ‘Ik ben de Messias niet.’.

Anton Raphael Mengs, St. John the Baptist, 1780 
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QUATERTEMPERWOENSDAG IN ADVENT
Jes 7:13-14

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".

Ezio Anichini, Annunciation - ©Ezio Anichini 
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QUATERTEMPERVRIJDAG IN 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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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)  



478

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Kersttijd

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 3:4-6

zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: Een stem
roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht; elk dal
zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht; bochtige wegen worden recht,
oneffen paden vlak; en alle mensen zullen de redding zien die van God komt.

Lorie McCown, A voice in the wilderness, 2012 - ©Lorie McCown 
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VIGILIE VAN KERSTMIS
24 december

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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HEILIGE KERSTNACHT: NACHTMIS
25 december

Lc 2:10-14

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.’.

Bradi Barth, Gloria - ©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

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.

Teresa Kogut, Divine Grace 
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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 2:34-35

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.’.

JC Leyendecker, Madonna & Child for the Rosicrucian Order, 1902 
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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.

omgeving van Bartolommeo Suardi, De aanbidding der herders, 1500 - 1535 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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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
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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OPENBARING VAN DE HEER
6 januari

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 - ©ДДДДД ДДДДДДДДДД 
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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 2:17

Laat tussen voorhal en altaar De priesters wenen, de dienaars van Jahweh. Laat ze
zeggen: Spaar, Jahweh, uw volk; Geef toch uw erfdeel niet prijs aan de schande, Aan
de heidenen, die ze knechten! Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun
God?

Piero Di Cosimo, Volto Santo of Lucca 
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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
Jes 58:7-8

Is dat niet een vasten: Den hongerige uw brood reiken, Arme zwervers in huis
opnemen; Den naakte kleden, dien gij ziet, Uw eigen broeder niet verstoten? Dan eerst
zal uw licht als de dageraad gloren, En uw wonde spoedig genezen, Uw gerechtigheid
voor u uitgaan, De glorie van Jahweh u volgen.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De vreemdelingen herbergen 
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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 VASTEN
Mt 4:7

Jezus zei hem: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef
stellen.’.

James Anderson, The Temptation of Christ, 2009 - ©James Anderson 
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MAANDAG IN DE EERSTE WEEK VAN DE
VASTEN
Eze 34:11-12

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.

Christ the Good Shepherd (Sacred Heart) 
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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 
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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 
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QUATERTEMPERVRIJDAG IN DE VASTEN
jh 5:2-7

Nu is er te Jerusalem, bij de Schaapspoort, een badinrichting met vijf zuilengangen,
in het hebreeuws Bezata geheten. Daarin lag een grote menigte zieken, blinden,
kreupelen, lammen, op de beweging van het water te wachten. Want een engel des
Heren daalde van tijd tot tijd naar de vijver af, en bracht het water in beroering; wie
dan het eerst na de beweging van het water daarin afdaalde, werd gezond, aan wat
kwaal hij ook leed. Daar was nu een man, die acht en dertig jaar ziek was. 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.

Robert Bateman, The Pool of Bethesda, 1877 (Yale Center for British Art)  
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QUATERTEMPERZATERDAG IN DE VASTEN
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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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.’.

Rebecca Merry, Transfiguration - ©Rebecca Merry 
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MAANDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
dan 9:17-19

Verhoor dan, onze God, het bidden en smeken van uw dienaar. Laat, om uwentwil zelf,
uw aanschijn stralen over uw heiligdom, dat in puin ligt, o Heer. Mijn God, neig uw
oor en wil horen; open uw ogen en aanschouw onze puinen, en de stad, die naar U
is genoemd. Neen, niet op grond onzer werken, maar om uw grote barmhartigheid
leggen wij ons gebed voor U neer. Heer, geef verhoring; Heer, schenk vergiffenis; Heer,
zie toe en grijp in! Toef niet langer, mijn God, om uwentwil zelf; want uw stad en uw
volk dragen úw Naam.

Need God 
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DINSDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
1 kon 17:8-14

Toen werd het woord van Jahweh tot hem gericht: Sta op, ga naar Sarepta bij Sidon, en
blijf daar; want Ik heb daar een weduwe bevolen, u van voedsel te voorzien. Hij stond
dus op, en ging naar Sarepta. Toen hij bij de ingang der stad kwam, was daar juist een
weduwe hout aan het sprokkelen. Hij riep haar en zei: Haal mij in uw kruik wat water,
opdat ik kan drinken. En terwijl zij het ging halen, riep hij haar nog achterna: Breng
mij dan meteen een stuk brood mee. Zij antwoordde: Zo waar Jahweh, uw God, leeft;
ik heb geen brood meer; alleen nog maar een handvol meel in de pot en een beetje
olie in de kruik. Ik ben nu een paar houtjes aan het sprokkelen; dan ga ik naar huis,
om wat klaar te maken voor mij en mijn zoon. Hebben we dat gegeten, dan moeten we
sterven. Elias sprak tot haar: Wees niet bezorgd; ga naar huis en doe, wat ge van plan
waart. Maar maak eerst een klein broodje voor mij, en breng dat hier; daarna kunt ge
voor uzelf en uw zoon iets klaar maken. Want zo spreekt Jahweh, Israëls God! Het meel
in de pot raakt niet op, en de kruik met olie raakt niet leeg, eer Jahweh regen geeft op
het land!

Unknown Master, Flemish (first quarter of 16th century in Bruges), Elijah and the
Widow of Zarapeth, between 1500 and 1520 (Groeningemuseum, Brugge)  



508

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

WOENSDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
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 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 21:33-40

‘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 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
Gen 27:23

Hij herkende Jakob niet, omdat zijn handen even behaard waren als die van zijn broer
Esau. Toen was hij bereid hem zijn zegen te geven.

Govert Flinck, Isaac Blesses Jacob, 1638 (Rijksmuseum, Amsterdam)  
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DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN
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)  



513

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

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
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 IN DE DERDE WEEK VAN DE
VASTEN
ex 20:18-21

Toen heel het volk de donderslagen en bliksemflitsen, het bazuingeschetter en de
rokende berg gewaar werd, rilde het van angst, en bleef sidderend op een afstand
staan. En zij zeiden tot Moses: Spreek gij met ons, dan zullen wij luisteren; maar laat
God niet met ons spreken, anders zullen wij sterven. Maar Moses sprak tot het volk:
Weest maar niet bang; want God is gekomen, om u voor de keuze te stellen, en u voor
altijd zulk ontzag voor Hem in te prenten, dat ge niet zondigt. Terwijl dus het volk op
een afstand bleef staan, trad Moses nader tot de donkere wolk, waar God in was.

Moses and the ten commandments 
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DONDERDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE
VASTEN
jer 7:1-3

Het woord, dat Jahweh tot Jeremias richtte! Ge moet in de poort van het huis van
Jahweh gaan staan, en daar het volgende verkonden: Hoort het woord van Jahweh, gij
allen, mannen van Juda, die deze poorten binnentreedt, om Jahweh te aanbidden. Zo
spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls God! Draagt zorg voor een goede handel en
wandel; dan zal Ik bij u in deze plaats blijven wonen.

Stars 
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VRIJDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE VASTEN
num 20:9-12

Moses nam dus de staf voor het aanschijn van Jahweh weg, zoals Hij hem bevolen had,
riep met Aäron de gemeente bijeen voor de rots en sprak tot haar: Luistert, rebellen!
Kunnen wij wel uit deze rots voor u water doen vloeien! Daarbij hief Moses zijn hand
op, en sloeg twee maal met zijn staf op de rots; toen vloeide er water in overvloed uit,
zodat de gemeenschap met haar vee kon drinken. Maar Jahweh sprak tot Moses en
Aäron: Omdat gij Mij niet hebt geloofd, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet als
heilig behandeld hebt, zult gij deze gemeente niet binnenleiden in het land, dat Ik hun
heb geschonken.

Jacob Jordaens, Moses Striking Water from the Rock, 1645-1650 (J. Paul Getty Museum)  
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ZATERDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE
VASTEN
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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VIERDE ZONDAG VAN DE VASTEN
Jh 6:8-11

Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: ‘Er is hier
een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft; maar wat
hebben we daaraan voor zo’n aantal?’ Hierop zei Jezus: ‘Zeg tegen de mensen dat ze
moeten gaan zitten.’ Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten; er waren ongeveer
vijfduizend mannen. 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.

Rose Datoc Dall, Loaves and Fishes - ©Rose Datoc Dall 
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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)  



524

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

VRIJDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE VASTEN
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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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 8:55-58

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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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 10:37-38

Wanneer Ik de werken van mijn Vader niet doe, gelooft Mij dan niet; maar doe Ik ze
wel, gelooft dan de werken, ook al zoudt gij Mij niet geloven; dan zoudt gij erkennen
en weten, dat de Vader in Mij is, en Ik in den Vader ben.

Ex votos (Moresnet (Moresnet-Chapelle), Belgique)  
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DONDERDAG IN DE PASSIEWEEK
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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VRIJDAG IN DE PASSIEWEEK
jer 17:14-18

Genees mij, Jahweh, dan word ik gezond; Kom mij te hulp, dan word ik gered: Want
Gij zijt mijn glorie! Zie, ze zeggen tot mij: Waar blijft dan toch het woord van Jahweh?
Ach, laat het in vervulling gaan! Ik heb niet aangedrongen Op onheil bij U, Naar de dag
van jammer niet verlangd, Gij weet het! Wat mij over de lippen kwam, Was afkomstig
van U! Wees Gij dan mijn ondergang niet, Gij mijn toevlucht op de dag van jammer.
Laat mijn vervolgers beschaamd staan, niet ik; Zij worden gebroken, niet ik. Breng over
hen de dag van jammer, Verpletter ze ten einde toe.

Heal me, Lord, and I will be healed 
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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 27:28-30

Ze trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om; ze vlochten een
krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven Hem een rietstok in de rechterhand,
vielen voor Hem op de knieën en dreven de spot met Hem door te zeggen: ‘Gegroet,
koning van de Joden!’ En ze spuwden Hem in het gezicht, pakten de rietstok en
sloegen Hem op zijn hoofd.

Raul Berzosa, Tras la Flagelación, 2008 - ©Raul Berzosa 
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MAANDAG IN DE GOEDE WEEK
Jh 12:1-8

Zes dagen voor Pasen kwam Jesus te Betánië, waar Lázarus woonde, dien Jesus uit de
doden had opgewekt. Men richtte daar een maaltijd voor Hem aan; Marta bediende, en
Lázarus was één van zijn disgenoten. 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.

The unction of Jezus, 2009 
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DINSDAG IN DE GOEDE WEEK
Mc 15:25

Het was het derde uur, toen ze Hem kruisigden.

Adolf Lachman, Crucifixion: Nailing to the Cross, XI, 1998 - ©Adolf Lachman 
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WOENSDAG IN DE GOEDEWEEK
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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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
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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PAASWAKE
Gen 1:3-4

God sprak: Daar zij licht. En er was licht. En God zag, dat het licht goed was. Nu
scheidde God het licht van de duisternis.

Creation of Light 
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PASEN
Mc 16:1-6

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria van Jakobus, en Salome
kruiden om Hem te gaan zalven. In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen
ze na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen bij
de ingang van het graf wegrollen?’ Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold
was; hij was overigens buitengewoon groot. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze
rechts een jongeman zitten met een wit kleed om, en ze schrokken hevig. Maar hij zei
hun: ‘Schrik niet. U zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt,
Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden.’

Arcabas, Waarom zoekt u de levende bij de doden?,
2003 (Heiligdom O.L.V. van Scherpenheuvel) - ©Arcabas 
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MAANDAG IN 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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BELOKEN 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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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 16:17-18

Deze wonderen zullen hen vergezellen, die hebben geloofd: in mijn Naam zullen ze
duivels uitdrijven; vreemde talen zullen ze spreken; slangen zullen ze opnemen; en
al drinken ze dodelijk vergif, het zal hun niet schaden; zieken zullen ze de handen
opleggen, en zij zullen genezen.

de Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid - De zieken verzorgen 
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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
Gen 22:9-11

Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een
altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar,
bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee
zijn zoon te offeren, riep de engel van de HEER hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham,
Abraham!’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’.

E. John Walford, Abraham offert zijn zoon Isaak, 2012 - ©E. John Walford 
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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 3:16

Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig
leven bezit.

Paula Rego, Pieta, 2002 - ©Paula Rego 
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QUATERTEMPERWOENSDAG NA PINKSTEREN
Jh 6:48-51

‘Ik ben het brood om van te leven. Uw voorouders hebben in de woestijn het manna
gegeten, en toch zijn ze gestorven. Zo is het niet met het brood dat uit de hemel
neerdaalt: wie daarvan eet zal niet sterven. 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.’.

Blessed Sacrament praying card 
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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 4:40-43

Na zonsondergang brachten allen hun zieken, aan welke kwaal ze ook leden, naar Hem
toe; Hij legde hun één voor één de handen op, en genas ze. Ook gingen van velen
de boze geesten uit, terwijl ze riepen: Gij zijt de Zoon van God. Maar ten strengste
verbood Hij hun te spreken, omdat ze wisten, dat Hij de Christus was. Toen het dag
was geworden, ging Hij heen, en begaf Hij Zich naar een eenzame plaats. De scharen
zochten naar Hem; en toen ze Hem hadden bereikt, trachtten ze Hem te beletten,
van hen heen te gaan. Maar Hij zeide hun: Ook aan andere steden moet Ik de blijde
boodschap van het koninkrijk Gods gaan verkondigen; want daartoe ben Ik gezonden.

J. Kirk Richards, He healed many of diverse diseases, 2015 - ©J. Kirk Richards 



LEZINGEN VOOR
ZONDAGEN EN FEESTEN

BUITENGEWONE
VORM VAN DE

ROMEINSE RITUS

TIJD DOORHEEN
HET JAAR





557

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Tijd doorheen het jaar

HEILIGE FAMILIE
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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TWEEDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
Jh 2:7-10

Jesus zei hun: Vult de kruiken met water. Ze vulden ze tot boven toe. Toen sprak Hij
tot hen: Schept er nu uit, en brengt het naar den hofmeester. Ze brachten het. Zodra
nu de hofmeester van het water geproefd had, dat wijn was geworden, (hij wist niet,
waar die vandaan kwam; maar de bedienden, die het water hadden geschept, wisten
het wel), riep de hofmeester den bruidegom, en zeide tot hem: Iedereen schenkt eerst
de goede wijn, en als men goed gedronken heeft, dan de mindere soort; maar gij hebt
de goede wijn tot nu toe bewaard.

Ernest Vincent Wood III, Obedience, Indulgence, and the Absent Vintner - ©Ernest Vincent Wood III 
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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
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
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 8:24-25

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
(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 



568

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Tijd doorheen het jaar

SACRAMENTSDAG
Jh 6:57-58a

Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich
met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat
wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn.

Fr. Stephen, MSC, Corpus Christi, 2011 - ©Fr. Stephen, MSC 
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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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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 7:37-38

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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QUATERTEMPERZATERDAG IN SEPTEMBER
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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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.”.’

Nathan Greene, The good sheperd - ©Nathan Greene 
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VIERDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Rom 8:18-21

Want ik houd het er voor, dat het lijden dezer wereld niet opwegen kan tegen
de heerlijkheid, die ons geopenbaard zal worden. Reikhalzend toch smacht de
schepping naar de openbaring der kinderen Gods. Want de schepping is aan de
vergankelijkheid onderworpen, niet uit eigen wil, doch door de wil van Hem, die ze
daaraan onderwierp; maar toch met de hoop, dat ook de schepping zelf bevrijd zal
worden van de slavernij der vergankelijkheid, om deelachtig te worden aan de vrijheid
der glorie van de kinderen Gods.

Jezus composed of pictures 
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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.

Reconciliation 
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ZESDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Rom 6:4

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.

Chris Koelle, The History of Redemption - We were buried with him by baptism into death - ©Chris Koelle 
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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 18:10-13

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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ELFDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Mc 7:32-35

Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op
aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in
zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte,
en zei tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn
tongriem ging los, en hij sprak normaal.

Cerezo Barredo, Effeta, 1999 - ©Cerezo Barredo 
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TWAALFDE ZONDAG NA PINKSTEREN
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 



584

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Tijd doorheen het jaar

DERTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 17:12-14

Toen Hij zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet. Ze bleven op
een afstand staan, en riepen luid: Jesus, Meester, ontferm U onzer. Toen Hij ze zag, zei
Hij hun: Gaat heen, vertoont u aan de priesters. En terwijl ze er heen gingen, werden
ze rein.

Sandro Botticelli, The Temptations of Christ, Bringer of
the Evangelic Law, 1480–1482 (Sistine Chapel, Rome)  
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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 7:12-15

Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon
van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag,
was Hij ten diepste met haar begaan. ‘Huil niet’, zei Hij tegen haar. Hij liep naar de
lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: ‘Jongeman, kom
overeind, zeg Ik je!’ En de dode ging rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem
aan zijn moeder.

Abraham Sobkowski OFM, Picture of the altar in the chapel, XIX century (Nain, Israel)  
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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 18:23-27

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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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
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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CHRISTUS KONING
Kol 1:15-17

Deze is het Beeld van den onzichtbaren God, de Eerstgeborene van gans de
schepping. Want in Hem werd alles geschapen, wat in de hemel is en op de aarde, de
zichtbare en onzichtbare dingen, Tronen, Heerschappijen, Overheden en Machten.
Alles is geschapen door Hem en voor Hem; Hij is vóór alles, en alles bestaat in Hem.

Francoise Burtz, La Genèse - ©Francoise Burtz 
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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 1:32-34

Nog getuigde Johannes: Ik heb den Geest als een duif uit de hemel zien dalen, en op
Hem rusten. Ook ik kende Hem niet; maar Hij die mij zond, om met water te dopen,
Hij sprak tot mij: Op wien ge den Geest ziet nederdalen en rusten, Hij is het, die doopt
met den Heiligen Geest. Ik heb het gezien, en ik heb getuigd: Hij is de Zoon van God.

David Popiashvili, The Baptism of Jesus - ©ДДДДД ДДДДДДДДДД 
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ZUIVERING VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
2 februari

Lc 2:22

Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen,
brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer.

Daniel Mitsui, Presentation in the temple - ©Daniel Mitsui 
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H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD
MARIA
19 maart

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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AANKONDIGING VAN DE HEER
25 maart

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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H. MARKUS, EVANGELIST
25 april

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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H. JOZEF, ARBEIDER, BRUIDEGOM VAN DE H.
MAAGD MARIA
1 mei

Mt 13:54-56

Hij kwam in zijn vaderstad en onderrichtte hen in hun synagoge op een manier die
hen verbaasde, en ze zeiden: ‘Waar heeft Hij die wijsheid en machtige daden vandaan?
Dat is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder heet toch Maria, en Jakobus,
Jozef, Simon en Judas zijn toch zijn broers? Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons?
Waar heeft Hij dat dan allemaal vandaan?’.

Edward Stott, The Carpenter's Shop, 1913 (Royal Academy of Arts, London)  
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HH. FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN
11 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. 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.

Maurice Denis, annonciation 
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GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
24 juni

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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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.’

Kamille Corry, Feed My Sheep - ©Kamille Corry 
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HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN
29 juni

Mt 16:13-17

Toen Jesus in de streek van Cesarea Filippi was gekomen, ondervroeg Hij zijn
leerlingen: Wie zeggen de mensen, dat de Mensenzoon is? Ze zeiden: Sommigen
zeggen: Johannes de Doper; anderen: Elias; weer anderen: Jeremias of een van de
profeten. Hij zeide hun: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde:
Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God! Jesus antwoordde: Zalig zijt gij,
Simon, zoon van Jona; want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn
Vader, die in de hemel is.

Catholic Names for Jesus 
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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.

Pasion viviente Castro Urdiales, 2015 
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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.’.

Cornelis Monsma, De verheerlijking, 2006 - ©Cornelis Monsma 
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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 1:41

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. JOACHIM, VADER VAN DE H. MAAGD
MARIA
16 augustus

Mt 1:1-6

Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de
vader van Isaak, Isaak van Jakob, Jakob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van
Peres en Zerach en Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron
van Aram, Aram van Amminadab, Amminadab van Nachson, Nachson van Salmon.
Salmon was de vader van Boaz en Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van
Obed en Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï, Isaï van koning David.
David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn moeder.

Master of the Life of the Virgin, The birth of Mary, 1470 (Alte Pinakothek, Munich)  
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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.

Giovanni Battista Tiepolo, The Discovery of the True Cross and
St. Helena, c.1745 (Gallerie dell'Accademia, Venice, Italy)  
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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.’

Annunciation (ORATORIO DELLA SS. TRINITÀ NEL PALAZZO VESCOVILE)  
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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

Jh 15:20-24

Bedenk wat Ik gezegd heb: “Een knecht is niet meer dan zijn meester.” Als ze Mij
hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen; en voorzover ze mijn woord ter harte
hebben genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte nemen. Dat alles zullen ze je
dus aandoen vanwege mijn naam, omdat ze Hem niet kennen die Mij gezonden heeft.
Als Ik hun mijn boodschap niet was komen verkondigen, dan zouden ze zonder zonde
zijn. Maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde: wie Mij haat, haat
ook mijn Vader. Als Ik in hun midden geen daden had verricht zoals niemand anders
ooit verricht heeft, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar ze hebben Mij die zien
verrichten, en toch zijn ze vol haat, tegen Mij en tegen mijn Vader.

Ken Duncan and Philippe Antonello, Jesus in the house of the High
Priest, 2004 (The Passion of the Christ) - ©Icon Distribution, INC 
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ALLERHEILIGEN
1 november

Mt 5:3-10

Zalig de armen van geest; want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig de
zachtmoedigen; want ze zullen het Land bezitten. Zalig, die wenen; want ze zullen
worden getroost. Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want ze zullen
worden verzadigd. Zalig de barmhartigen; want ze zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen God zien. Zalig de vreedzamen; want
ze zullen kinderen Gods worden genoemd. Zalig, die vervolging lijden om de
gerechtigheid; want hun behoort het rijk der hemelen.

Francoise Burtz, Les Béatitudes - ©Francoise Burtz 
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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 19:3-5

Hij wilde graag zien, wat voor een man Jesus was; maar door de menigte kon hij dat
niet, want hij was klein van gestalte. Om Hem toch te kunnen zien, liep hij vooruit, en
klom in een vijgeboom; want Hij moest daar voorbij. Toen Jesus daar langs kwam, keek
Hij omhoog, en zei Hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden; want vandaag moet Ik in
uw huis verblijven.

David Popiashvili, Zaccheus - ©ДДДДД ДДДДДДДДДД 
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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 20:26-29

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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