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Liturgische kalender voor zondagen en
feesten

— 2019 — 2020 —
December
1 Zo .......................  29
8 Zo .......................  30
15 Zo .....................  31
18 W ......................  32
20 V .......................  33
21 Za .................... 190
22 Zo .....................  35
24 Di ...................... 36
25 W ......................  37
26 Do ..................... 40
27 V .......................  41
28 Za .....................  42
29 Zo .....................  43
Januari
1 W ........................  45
5 Zo .......................  46
6 M ........................  47
12 Zo ...................  114
13 M ....................  154
19 Zo ...................  115
26 Zo ...................  116
Februari
2 Zo .....................  117
9 Zo .......................  48
16 Zo .....................  49
23 Zo .....................  50
26 W ......................  51
27 Do ..................... 52
28 V .......................  53
29 Za .....................  54
Maart
1 Zo .......................  55
2 M ........................  56
3 Di ........................ 57
4 W ........................  58
5 Do ......................  59

6 V .........................  60
7 Za .......................  61
8 Zo .......................  62
9 M ........................  63
10 Di ...................... 64
11 W ......................  65
12 Do ..................... 66
13 V .......................  67
14 Za .....................  68
15 Zo .....................  69
16 M ......................  70
17 Di ...................... 71
18 W ......................  72
19 Do ................... 156
20 V .......................  74
21 Za .....................  75
22 Zo .....................  76
23 M ......................  77
24 Di ...................... 78
25 W ....................  157
26 Do ..................... 80
27 V .......................  81
28 Za .....................  82
29 Zo .....................  83
30 M ......................  84
31 Di ...................... 85
April
1 W ........................  86
2 Do ......................  87
3 V .........................  88
4 Za .......................  89
5 Zo .......................  90
6 M ........................  91
7 Di ........................ 92
8 W ........................  93
9 Do ......................  94
10 V .......................  95
11 Za .....................  96

12 Zo .....................  97
13 M ......................  98
19 Zo .....................  99
25 Za .................... 158
26 Zo ...................  100
Mei
1 V .......................  159
3 Zo .....................  101
10 Zo ...................  102
11 M ....................  160
17 Zo ...................  103
18 M ....................  104
20 W ....................  105
21 Do ................... 106
24 Zo ...................  107
30 Za .................... 108
31 Zo ...................  109
Juni
1 M ......................  110
3 W ......................  111
5 V .......................  112
6 Za .....................  113
7 Zo .....................  124
11 Do ................... 125
14 Zo ...................  130
19 V .....................  126
21 Zo ...................  131
24 W ....................  162
28 Zo ...................  132
29 M ....................  164
Juli
1 W ......................  165
2 Do ..................... 166
5 Zo .....................  133
12 Zo ...................  134
19 Zo ...................  135
25 Za .................... 167
26 Zo ...................  168

Augustus
2 Zo .....................  137
6 Do ..................... 169
9 Zo .....................  138
10 M ....................  170
14 V .....................  171
15 Za .................... 172
16 Zo ...................  173
22 Za .................... 174
23 Zo ...................  140
24 M ....................  175
30 Zo ...................  141
September
6 Zo .....................  142
13 Zo ...................  143
14 M ....................  176
20 Zo ...................  144
21 M ....................  177
23 W ....................  127
25 V .....................  128
26 Za .................... 129
27 Zo ...................  145
29 Di .................... 178
Oktober
4 Zo .....................  146
7 W ......................  179
11 Zo ...................  147
18 Zo ...................  148
25 Zo ...................  152
28 W ....................  182
November
1 Zo .....................  183
2 M ......................  184
8 Zo .....................  151
9 M ......................  187
15 Zo ...................  123
22 Zo ...................  153



— 2020 — 2021 —
November
29 Zo .....................  29
30 M ....................  188
December
6 Zo .......................  30
8 Di ...................... 189
13 Zo .....................  31
16 W ......................  32
18 V .......................  33
19 Za .....................  34
20 Zo .....................  35
21 M ....................  190
24 Do ..................... 36
25 V .......................  37
26 Za .....................  40
27 Zo .....................  43
28 M ......................  42
29 Di ...................... 44
Januari
1 V .........................  45
3 Zo .......................  46
6 W ........................  47
10 Zo ...................  114
13 W ....................  154
17 Zo ...................  115
24 Zo ...................  116
31 Zo .....................  48
Februari
2 Di ...................... 155
7 Zo .......................  49
14 Zo .....................  50
17 W ......................  51
18 Do ..................... 52
19 V .......................  53
20 Za .....................  54
21 Zo .....................  55
23 Di ...................... 57
25 Do ..................... 59
26 V .......................  60

27 Za .....................  61
28 Zo .....................  62
Maart
1 M ........................  63
2 Di ........................ 64
3 W ........................  65
4 Do ......................  66
5 V .........................  67
6 Za .......................  68
7 Zo .......................  69
8 M ........................  70
9 Di ........................ 71
10 W ......................  72
11 Do ..................... 73
12 V .......................  74
13 Za .....................  75
14 Zo .....................  76
15 M ......................  77
16 Di ...................... 78
17 W ......................  79
18 Do ..................... 80
19 V .....................  156
20 Za .....................  82
21 Zo .....................  83
22 M ......................  84
23 Di ...................... 85
24 W ......................  86
25 Do ................... 157
26 V .......................  88
27 Za .....................  89
28 Zo .....................  90
29 M ......................  91
30 Di ...................... 92
31 W ......................  93
April
1 Do ......................  94
2 V .........................  95
3 Za .......................  96
4 Zo .......................  97

5 M ........................  98
11 Zo .....................  99
18 Zo ...................  100
25 Zo ...................  101
Mei
1 Za .....................  159
2 Zo .....................  102
9 Zo .....................  103
10 M ....................  104
11 Di .................... 160
12 W ....................  105
13 Do ................... 106
16 Zo ...................  107
22 Za .................... 108
23 Zo ...................  109
24 M ....................  110
26 W ....................  111
28 V .....................  112
29 Za .................... 113
30 Zo ...................  124
31 M ....................  161
Juni
3 Do ..................... 125
6 Zo .....................  130
11 V .....................  126
13 Zo ...................  131
20 Zo ...................  132
24 Do ................... 162
27 Zo ...................  133
28 M ....................  163
29 Di .................... 164
Juli
1 Do ..................... 165
2 V .......................  166
4 Zo .....................  134
11 Zo ...................  135
18 Zo ...................  136
25 Zo ...................  167
26 M ....................  168

Augustus
1 Zo .....................  138
6 V .......................  169
8 Zo .....................  139
10 Di .................... 170
14 Za .................... 171
15 Zo ...................  172
16 M ....................  173
22 Zo ...................  141
24 Di .................... 175
29 Zo ...................  142
September
5 Zo .....................  143
12 Zo ...................  144
14 Di .................... 176
19 Zo ...................  145
21 Di .................... 177
22 W ....................  127
24 V .....................  128
25 Za .................... 129
26 Zo ...................  146
29 W ....................  178
Oktober
3 Zo .....................  147
7 Do ..................... 179
10 Zo ...................  148
11 M ....................  180
17 Zo ...................  149
18 M ....................  181
24 Zo ...................  150
28 Do ................... 182
31 Zo ...................  152
November
1 M ......................  183
2 Di ...................... 184
7 Zo .....................  122
9 Di ...................... 187
14 Zo ...................  123
21 Zo ...................  153

— 2021 — 2022 —



November
28 Zo .....................  29
30 Di .................... 188
December
5 Zo .......................  30
8 W ......................  189
12 Zo .....................  31
15 W ......................  32
17 V .......................  33
18 Za .....................  34
19 Zo .....................  35
21 Di .................... 190
24 V .......................  36
25 Za .....................  37
26 Zo .....................  43
27 M ......................  41
28 Di ...................... 42
29 W ......................  44
Januari
1 Za .......................  45
2 Zo .......................  46
6 Do ......................  47
9 Zo .....................  114
13 Do ................... 154
16 Zo ...................  115
23 Zo ...................  116
30 Zo ...................  117
Februari
2 W ......................  155
6 Zo .....................  118
13 Zo .....................  48
20 Zo .....................  49
27 Zo .....................  50
Maart
2 W ........................  51
3 Do ......................  52
4 V .........................  53
5 Za .......................  54
6 Zo .......................  55

7 M ........................  56
8 Di ........................ 57
9 W ........................  58
10 Do ..................... 59
11 V .......................  60
12 Za .....................  61
13 Zo .....................  62
14 M ......................  63
15 Di ...................... 64
16 W ......................  65
17 Do ..................... 66
18 V .......................  67
19 Za .................... 156
20 Zo .....................  69
21 M ......................  70
22 Di ...................... 71
23 W ......................  72
24 Do ..................... 73
25 V .....................  157
26 Za .....................  75
27 Zo .....................  76
28 M ......................  77
29 Di ...................... 78
30 W ......................  79
31 Do ..................... 80
April
1 V .........................  81
2 Za .......................  82
3 Zo .......................  83
4 M ........................  84
5 Di ........................ 85
6 W ........................  86
7 Do ......................  87
8 V .........................  88
9 Za .......................  89
10 Zo .....................  90
11 M ......................  91
12 Di ...................... 92
13 W ......................  93
14 Do ..................... 94

15 V .......................  95
16 Za .....................  96
17 Zo .....................  97
18 M ......................  98
24 Zo .....................  99
25 M ....................  158
Mei
1 Zo .....................  100
8 Zo .....................  101
11 W ....................  160
15 Zo ...................  102
22 Zo ...................  103
23 M ....................  104
25 W ....................  105
26 Do ................... 106
29 Zo ...................  107
31 Di .................... 161
Juni
4 Za .....................  108
5 Zo .....................  109
6 M ......................  110
8 W ......................  111
10 V .....................  112
11 Za .................... 113
12 Zo ...................  124
16 Do ................... 125
19 Zo ...................  130
24 V .....................  126
26 Zo ...................  131
28 Di .................... 163
29 W ....................  164
Juli
1 V .......................  165
2 Za .....................  166
3 Zo .....................  132
10 Zo ...................  133
17 Zo ...................  134
24 Zo ...................  135
25 M ....................  167
26 Di .................... 168

31 Zo ...................  136
Augustus
6 Za .....................  169
7 Zo .....................  137
10 W ....................  170
14 Zo ...................  138
15 M ....................  172
16 Di .................... 173
21 Zo ...................  139
22 M ....................  174
24 W ....................  175
28 Zo ...................  140
September
4 Zo .....................  141
11 Zo ...................  142
14 W ....................  176
18 Zo ...................  143
21 W ....................  177
23 V .....................  128
24 Za .................... 129
25 Zo ...................  144
29 Do ................... 178
Oktober
2 Zo .....................  145
7 V .......................  179
9 Zo .....................  146
11 Di .................... 180
16 Zo ...................  147
18 Di .................... 181
23 Zo ...................  148
28 V .....................  182
30 Zo ...................  152
November
1 Di ...................... 183
2 W ......................  184
6 Zo .....................  150
9 W ......................  187
13 Zo ...................  151
20 Zo ...................  153

— 2022 — 2023 —



November
27 Zo .....................  29
30 W ....................  188
December
4 Zo .......................  30
8 Do ..................... 189
11 Zo .....................  31
14 W ......................  32
16 V .......................  33
17 Za .....................  34
18 Zo .....................  35
21 W ....................  190
24 Za .....................  36
25 Zo .....................  37
26 M ......................  40
27 Di ...................... 41
28 W ......................  42
29 Do ..................... 44
Januari
1 Zo .......................  45
2 M ........................  46
6 V .........................  47
8 Zo .....................  114
13 V .....................  154
15 Zo ...................  115
22 Zo ...................  116
29 Zo ...................  117
Februari
2 Do ..................... 155
5 Zo .......................  48
12 Zo .....................  49
19 Zo .....................  50
22 W ......................  51
23 Do ..................... 52
25 Za .....................  54
26 Zo .....................  55
27 M ......................  56
28 Di ...................... 57

Maart
1 W ........................  58
2 Do ......................  59
3 V .........................  60
4 Za .......................  61
5 Zo .......................  62
6 M ........................  63
7 Di ........................ 64
8 W ........................  65
9 Do ......................  66
10 V .......................  67
11 Za .....................  68
12 Zo .....................  69
13 M ......................  70
14 Di ...................... 71
15 W ......................  72
16 Do ..................... 73
17 V .......................  74
18 Za .....................  75
19 Zo .....................  76
20 M ......................  77
21 Di ...................... 78
22 W ......................  79
23 Do ..................... 80
24 V .......................  81
25 Za .................... 157
26 Zo .....................  83
27 M ......................  84
28 Di ...................... 85
29 W ......................  86
30 Do ..................... 87
31 V .......................  88
April
1 Za .......................  89
2 Zo .......................  90
3 M ........................  91
4 Di ........................ 92
5 W ........................  93
6 Do ......................  94
7 V .........................  95

8 Za .......................  96
9 Zo .......................  97
10 M ......................  98
16 Zo .....................  99
23 Zo ...................  100
25 Di .................... 158
30 Zo ...................  101
Mei
1 M ......................  159
7 Zo .....................  102
11 Do ................... 160
14 Zo ...................  103
15 M ....................  104
17 W ....................  105
18 Do ................... 106
21 Zo ...................  107
27 Za .................... 108
28 Zo ...................  109
29 M ....................  110
31 W ....................  111
Juni
2 V .......................  112
3 Za .....................  113
4 Zo .....................  124
8 Do ..................... 125
11 Zo ...................  130
16 V .....................  126
18 Zo ...................  131
24 Za .................... 162
25 Zo ...................  132
28 W ....................  163
29 Do ................... 164
Juli
1 Za .....................  165
2 Zo .....................  133
9 Zo .....................  134
16 Zo ...................  135
23 Zo ...................  136
25 Di .................... 167
26 W ....................  168

30 Zo ...................  137
Augustus
6 Zo .....................  169
10 Do ................... 170
13 Zo ...................  139
14 M ....................  171
15 Di .................... 172
16 W ....................  173
20 Zo ...................  140
22 Di .................... 174
24 Do ................... 175
27 Zo ...................  141
September
3 Zo .....................  142
10 Zo ...................  143
14 Do ................... 176
17 Zo ...................  144
20 W ....................  127
21 Do ................... 177
22 V .....................  128
23 Za .................... 129
24 Zo ...................  145
29 V .....................  178
Oktober
1 Zo .....................  146
7 Za .....................  179
8 Zo .....................  147
11 W ....................  180
15 Zo ...................  148
18 W ....................  181
22 Zo ...................  149
28 Za .................... 182
29 Zo ...................  152
November
1 W ......................  183
2 Do ..................... 184
5 Zo .....................  151
9 Do ..................... 187
12 Zo ...................  122
19 Zo ...................  123
26 Zo ...................  153

— 2023 — 2024 —



December
3 Zo .......................  29
8 V .......................  189
10 Zo .....................  30
17 Zo .....................  31
20 W ......................  32
21 Do ................... 190
22 V .......................  33
23 Za .....................  34
24 Zo .....................  36
25 M ......................  37
26 Di ...................... 40
27 W ......................  41
28 Do ..................... 42
29 V .......................  44
31 Zo .....................  43
Januari
1 M ........................  45
2 Di ........................ 46
6 Za .......................  47
7 Zo .....................  114
13 Za .................... 154
14 Zo ...................  115
21 Zo ...................  116
28 Zo .....................  48
Februari
2 V .......................  155
4 Zo .......................  49
11 Zo .....................  50
14 W ......................  51
15 Do ..................... 52
16 V .......................  53
17 Za .....................  54
18 Zo .....................  55
19 M ......................  56
20 Di ...................... 57
21 W ......................  58
23 V .......................  60
24 Za .....................  61

25 Zo .....................  62
26 M ......................  63
27 Di ...................... 64
28 W ......................  65
29 Do ..................... 66
Maart
1 V .........................  67
2 Za .......................  68
3 Zo .......................  69
4 M ........................  70
5 Di ........................ 71
6 W ........................  72
7 Do ......................  73
8 V .........................  74
9 Za .......................  75
10 Zo .....................  76
11 M ......................  77
12 Di ...................... 78
13 W ......................  79
14 Do ..................... 80
15 V .......................  81
16 Za .....................  82
17 Zo .....................  83
18 M ......................  84
19 Di .................... 156
20 W ......................  86
21 Do ..................... 87
22 V .......................  88
23 Za .....................  89
24 Zo .....................  90
25 M ......................  91
26 Di ...................... 92
27 W ......................  93
28 Do ..................... 94
29 V .......................  95
30 Za .....................  96
31 Zo .....................  97
April
1 M ........................  98
7 Zo .......................  99

14 Zo ...................  100
21 Zo ...................  101
25 Do ................... 158
28 Zo ...................  102
Mei
1 W ......................  159
5 Zo .....................  103
6 M ......................  104
8 W ......................  105
9 Do ..................... 106
11 Za .................... 160
12 Zo ...................  107
18 Za .................... 108
19 Zo ...................  109
20 M ....................  110
22 W ....................  111
24 V .....................  112
25 Za .................... 113
26 Zo ...................  124
30 Do ................... 125
31 V .....................  161
Juni
2 Zo .....................  130
7 V .......................  126
9 Zo .....................  131
16 Zo ...................  132
23 Zo ...................  133
24 M ....................  162
28 V .....................  163
29 Za .................... 164
30 Zo ...................  134
Juli
1 M ......................  165
2 Di ...................... 166
7 Zo .....................  135
14 Zo ...................  136
21 Zo ...................  137
25 Do ................... 167
26 V .....................  168

28 Zo ...................  138
Augustus
4 Zo .....................  139
6 Di ...................... 169
10 Za .................... 170
11 Zo ...................  140
14 W ....................  171
15 Do ................... 172
16 V .....................  173
18 Zo ...................  141
22 Do ................... 174
24 Za .................... 175
25 Zo ...................  142
September
1 Zo .....................  143
14 Za .................... 176
15 Zo ...................  145
18 W ....................  127
20 V .....................  128
21 Za .................... 177
22 Zo ...................  146
29 Zo ...................  178
Oktober
6 Zo .....................  148
7 M ......................  179
11 V .....................  180
13 Zo ...................  149
18 V .....................  181
20 Zo ...................  150
27 Zo ...................  152
28 M ....................  182
November
1 V .......................  183
2 Za .....................  184
3 Zo .....................  121
9 Za .....................  187
10 Zo ...................  122
17 Zo ...................  123
24 Zo ...................  153

— 2024 — 2025 —



December
1 Zo .......................  29
8 Zo .......................  30
15 Zo .....................  31
18 W ......................  32
20 V .......................  33
21 Za .................... 190
22 Zo .....................  35
24 Di ...................... 36
25 W ......................  37
26 Do ..................... 40
27 V .......................  41
28 Za .....................  42
29 Zo .....................  43
Januari
1 W ........................  45
5 Zo .......................  46
6 M ........................  47
12 Zo ...................  114
13 M ....................  154
19 Zo ...................  115
26 Zo ...................  116
Februari
2 Zo .....................  117
9 Zo .....................  118
16 Zo .....................  48
23 Zo .....................  49
Maart
2 Zo .......................  50
5 W ........................  51
6 Do ......................  52
7 V .........................  53
8 Za .......................  54
9 Zo .......................  55
10 M ......................  56
11 Di ...................... 57
12 W ......................  58

13 Do ..................... 59
14 V .......................  60
15 Za .....................  61
16 Zo .....................  62
17 M ......................  63
18 Di ...................... 64
19 W ....................  156
20 Do ..................... 66
21 V .......................  67
22 Za .....................  68
23 Zo .....................  69
24 M ......................  70
25 Di .................... 157
26 W ......................  72
27 Do ..................... 73
28 V .......................  74
29 Za .....................  75
30 Zo .....................  76
31 M ......................  77
April
1 Di ........................ 78
2 W ........................  79
3 Do ......................  80
4 V .........................  81
5 Za .......................  82
6 Zo .......................  83
7 M ........................  84
8 Di ........................ 85
9 W ........................  86
10 Do ..................... 87
11 V .......................  88
12 Za .....................  89
13 Zo .....................  90
14 M ......................  91
15 Di ...................... 92
16 W ......................  93
17 Do ..................... 94
18 V .......................  95

19 Za .....................  96
20 Zo .....................  97
21 M ......................  98
27 Zo .....................  99
Mei
1 Do ..................... 159
4 Zo .....................  100
11 Zo ...................  101
18 Zo ...................  102
25 Zo ...................  103
26 M ....................  104
28 W ....................  105
29 Do ................... 106
31 Za .................... 161
Juni
1 Zo .....................  107
7 Za .....................  108
8 Zo .....................  109
9 M ......................  110
11 W ....................  111
13 V .....................  112
14 Za .................... 113
15 Zo ...................  124
19 Do ................... 125
22 Zo ...................  130
24 Di .................... 162
27 V .....................  126
28 Za .................... 163
29 Zo ...................  164
Juli
1 Di ...................... 165
2 W ......................  166
6 Zo .....................  132
13 Zo ...................  133
20 Zo ...................  134
25 V .....................  167
26 Za .................... 168

27 Zo ...................  135
Augustus
3 Zo .....................  136
6 W ......................  169
10 Zo ...................  137
14 Do ................... 171
15 V .....................  172
16 Za .................... 173
17 Zo ...................  138
22 V .....................  174
24 Zo ...................  175
31 Zo ...................  140
September
7 Zo .....................  141
14 Zo ...................  142
21 Zo ...................  177
24 W ....................  127
26 V .....................  128
27 Za .................... 129
28 Zo ...................  144
29 M ....................  178
Oktober
5 Zo .....................  145
7 Di ...................... 179
11 Za .................... 180
12 Zo ...................  146
18 Za .................... 181
19 Zo ...................  147
26 Zo ...................  152
28 Di .................... 182
November
1 Za .....................  183
2 Zo .....................  149
3 M ......................  184
9 Zo .....................  150
16 Zo ...................  151
23 Zo ...................  153

— 2025 — 2026 —
November
30 Zo .....................  29

December
7 Zo .......................  30
8 M ......................  189

14 Zo .....................  31
17 W ......................  32
19 V .......................  33

20 Za .....................  34
21 Zo .....................  35
24 W ......................  36



25 Do ..................... 37
26 V .......................  40
27 Za .....................  41
28 Zo .....................  43
29 M ......................  44
Januari
1 Do ......................  45
4 Zo .......................  46
6 Di ........................ 47
11 Zo ...................  114
13 Di .................... 154
18 Zo ...................  115
25 Zo ...................  116
Februari
1 Zo .......................  48
2 M ......................  155
8 Zo .......................  49
15 Zo .....................  50
18 W ......................  51
19 Do ..................... 52
20 V .......................  53
21 Za .....................  54
22 Zo .....................  55
23 M ......................  56
25 W ......................  58
26 Do ..................... 59
27 V .......................  60
28 Za .....................  61
Maart
1 Zo .......................  62
2 M ........................  63
3 Di ........................ 64
4 W ........................  65
5 Do ......................  66
6 V .........................  67

7 Za .......................  68
8 Zo .......................  69
9 M ........................  70
10 Di ...................... 71
11 W ......................  72
12 Do ..................... 73
13 V .......................  74
14 Za .....................  75
15 Zo .....................  76
16 M ......................  77
17 Di ...................... 78
18 W ......................  79
19 Do ................... 156
20 V .......................  81
21 Za .....................  82
22 Zo .....................  83
23 M ......................  84
24 Di ...................... 85
25 W ....................  157
26 Do ..................... 87
27 V .......................  88
28 Za .....................  89
29 Zo .....................  90
30 M ......................  91
31 Di ...................... 92
April
1 W ........................  93
2 Do ......................  94
3 V .........................  95
4 Za .......................  96
5 Zo .......................  97
6 M ........................  98
12 Zo .....................  99
19 Zo ...................  100
25 Za .................... 158

26 Zo ...................  101
Mei
1 V .......................  159
3 Zo .....................  102
10 Zo ...................  103
11 M ....................  160
13 W ....................  105
14 Do ................... 106
17 Zo ...................  107
23 Za .................... 108
24 Zo ...................  109
25 M ....................  110
27 W ....................  111
29 V .....................  112
30 Za .................... 113
31 Zo ...................  124
Juni
4 Do ..................... 125
7 Zo .....................  130
12 V .....................  126
14 Zo ...................  131
21 Zo ...................  132
24 W ....................  162
28 Zo ...................  133
29 M ....................  164
Juli
1 W ......................  165
2 Do ..................... 166
5 Zo .....................  134
12 Zo ...................  135
19 Zo ...................  136
25 Za .................... 167
26 Zo ...................  168
Augustus
2 Zo .....................  138

6 Do ..................... 169
9 Zo .....................  139
10 M ....................  170
14 V .....................  171
15 Za .................... 172
16 Zo ...................  140
22 Za .................... 174
23 Zo ...................  141
24 M ....................  175
30 Zo ...................  142
September
6 Zo .....................  143
13 Zo ...................  144
14 M ....................  176
20 Zo ...................  145
21 M ....................  177
23 W ....................  127
25 V .....................  128
26 Za .................... 129
27 Zo ...................  146
29 Di .................... 178
Oktober
4 Zo .....................  147
7 W ......................  179
11 Zo ...................  148
18 Zo ...................  149
25 Zo ...................  152
28 W ....................  182
November
1 Zo .....................  183
2 M ......................  184
8 Zo .....................  122
9 M ......................  187
15 Zo ...................  123
22 Zo ...................  153

— 2026 — 2027 —
November
29 Zo .....................  29
30 M ....................  188
December
6 Zo .......................  30

8 Di ...................... 189
13 Zo .....................  31
16 W ......................  32
18 V .......................  33
19 Za .....................  34
20 Zo .....................  35

21 M ....................  190
24 Do ..................... 36
25 V .......................  37
26 Za .....................  40
27 Zo .....................  43
28 M ......................  42

29 Di ...................... 44
Januari
1 V .........................  45
3 Zo .......................  46
6 W ........................  47
10 Zo ...................  114



13 W ....................  154
17 Zo ...................  115
24 Zo .....................  48
31 Zo .....................  49
Februari
2 Di ...................... 155
7 Zo .......................  50
10 W ......................  51
11 Do ..................... 52
12 V .......................  53
13 Za .....................  54
14 Zo .....................  55
15 M ......................  56
16 Di ...................... 57
17 W ......................  58
18 Do ..................... 59
19 V .......................  60
20 Za .....................  61
21 Zo .....................  62
23 Di ...................... 64
25 Do ..................... 66
26 V .......................  67
27 Za .....................  68
28 Zo .....................  69
Maart
1 M ........................  70
2 Di ........................ 71
3 W ........................  72
4 Do ......................  73
5 V .........................  74
6 Za .......................  75
7 Zo .......................  76
8 M ........................  77
9 Di ........................ 78

10 W ......................  79
11 Do ..................... 80
12 V .......................  81
13 Za .....................  82
14 Zo .....................  83
15 M ......................  84
16 Di ...................... 85
17 W ......................  86
18 Do ..................... 87
19 V .....................  156
20 Za .....................  89
21 Zo .....................  90
22 M ......................  91
23 Di ...................... 92
24 W ......................  93
25 Do ..................... 94
26 V .......................  95
27 Za .....................  96
28 Zo .....................  97
29 M ......................  98
April
4 Zo .......................  99
11 Zo ...................  100
18 Zo ...................  101
25 Zo ...................  102
Mei
1 Za .....................  159
2 Zo .....................  103
3 M ......................  104
5 W ......................  105
6 Do ..................... 106
9 Zo .....................  107
11 Di .................... 160

15 Za .................... 108
16 Zo ...................  109
17 M ....................  110
19 W ....................  111
21 V .....................  112
22 Za .................... 113
23 Zo ...................  124
27 Do ................... 125
30 Zo ...................  130
31 M ....................  161
Juni
4 V .......................  126
6 Zo .....................  131
13 Zo ...................  132
20 Zo ...................  133
24 Do ................... 162
27 Zo ...................  134
28 M ....................  163
29 Di .................... 164
Juli
1 Do ..................... 165
2 V .......................  166
4 Zo .....................  135
11 Zo ...................  136
18 Zo ...................  137
25 Zo ...................  167
26 M ....................  168
Augustus
1 Zo .....................  139
6 V .......................  169
8 Zo .....................  140
10 Di .................... 170
14 Za .................... 171

15 Zo ...................  172
16 M ....................  173
22 Zo ...................  142
24 Di .................... 175
29 Zo ...................  143
September
5 Zo .....................  144
12 Zo ...................  145
14 Di .................... 176
19 Zo ...................  146
21 Di .................... 177
22 W ....................  127
24 V .....................  128
25 Za .................... 129
26 Zo ...................  147
29 W ....................  178
Oktober
3 Zo .....................  148
7 Do ..................... 179
10 Zo ...................  149
11 M ....................  180
17 Zo ...................  150
18 M ....................  181
24 Zo ...................  151
28 Do ................... 182
31 Zo ...................  152
November
1 M ......................  183
2 Di ...................... 184
7 Zo .....................  122
9 Di ...................... 187
14 Zo ...................  123
21 Zo ...................  153

— 2027 — 2028 —
November
28 Zo .....................  29
30 Di .................... 188
December
5 Zo .......................  30
8 W ......................  189
12 Zo .....................  31

15 W ......................  32
17 V .......................  33
18 Za .....................  34
19 Zo .....................  35
21 Di .................... 190
24 V .......................  36
25 Za .....................  37

26 Zo .....................  43
27 M ......................  41
28 Di ...................... 42
29 W ......................  44
Januari
1 Za .......................  45
2 Zo .......................  46

6 Do ......................  47
9 Zo .....................  114
13 Do ................... 154
16 Zo ...................  115
23 Zo ...................  116
30 Zo ...................  117



Februari
2 W ......................  155
6 Zo .....................  118
13 Zo .....................  48
20 Zo .....................  49
27 Zo .....................  50
Maart
1 W ........................  51
2 Do ......................  52
3 V .........................  53
4 Za .......................  54
5 Zo .......................  55
6 M ........................  56
7 Di ........................ 57
8 W ........................  58
9 Do ......................  59
10 V .......................  60
11 Za .....................  61
12 Zo .....................  62
13 M ......................  63
14 Di ...................... 64
15 W ......................  65
16 Do ..................... 66
17 V .......................  67
18 Za .....................  68
19 Zo .....................  69
20 M ......................  70
21 Di ...................... 71
22 W ......................  72
23 Do ..................... 73
24 V .......................  74
25 Za .................... 157
26 Zo .....................  76
27 M ......................  77

28 Di ...................... 78
29 W ......................  79
30 Do ..................... 80
31 V .......................  81
April
1 Za .......................  82
2 Zo .......................  83
3 M ........................  84
4 Di ........................ 85
5 W ........................  86
6 Do ......................  87
7 V .........................  88
8 Za .......................  89
9 Zo .......................  90
10 M ......................  91
11 Di ...................... 92
12 W ......................  93
13 Do ..................... 94
14 V .......................  95
15 Za .....................  96
16 Zo .....................  97
17 M ......................  98
23 Zo .....................  99
25 Di .................... 158
30 Zo ...................  100
Mei
1 M ......................  159
7 Zo .....................  101
11 Do ................... 160
14 Zo ...................  102
21 Zo ...................  103
22 M ....................  104
24 W ....................  105
25 Do ................... 106

28 Zo ...................  107
31 W ....................  161
Juni
3 Za .....................  108
4 Zo .....................  109
5 M ......................  110
7 W ......................  111
9 V .......................  112
10 Za .................... 113
11 Zo ...................  124
15 Do ................... 125
18 Zo ...................  130
23 V .....................  126
24 Za .................... 162
25 Zo ...................  131
28 W ....................  163
29 Do ................... 164
Juli
1 Za .....................  165
2 Zo .....................  132
9 Zo .....................  133
16 Zo ...................  134
23 Zo ...................  135
25 Di .................... 167
26 W ....................  168
30 Zo ...................  136
Augustus
6 Zo .....................  169
10 Do ................... 170
13 Zo ...................  138
14 M ....................  171
15 Di .................... 172
16 W ....................  173

20 Zo ...................  139
22 Di .................... 174
24 Do ................... 175
27 Zo ...................  140
September
3 Zo .....................  141
10 Zo ...................  142
14 Do ................... 176
17 Zo ...................  143
20 W ....................  127
21 Do ................... 177
22 V .....................  128
23 Za .................... 129
24 Zo ...................  144
29 V .....................  178
Oktober
1 Zo .....................  145
7 Za .....................  179
8 Zo .....................  146
11 W ....................  180
15 Zo ...................  147
18 W ....................  181
22 Zo ...................  148
28 Za .................... 182
29 Zo ...................  152
November
1 W ......................  183
2 Do ..................... 184
5 Zo .....................  150
9 Do ..................... 187
12 Zo ...................  151
19 Zo ...................  123
26 Zo ...................  153

— 2028 — 2029 —
December
3 Zo .......................  29
8 V .......................  189
10 Zo .....................  30
17 Zo .....................  31
20 W ......................  32
21 Do ................... 190

22 V .......................  33
23 Za .....................  34
24 Zo .....................  36
25 M ......................  37
26 Di ...................... 40
27 W ......................  41
28 Do ..................... 42

29 V .......................  44
31 Zo .....................  43
Januari
1 M ........................  45
2 Di ........................ 46
6 Za .......................  47
7 Zo .....................  114

13 Za .................... 154
14 Zo ...................  115
21 Zo ...................  116
28 Zo .....................  48
Februari
2 V .......................  155
4 Zo .......................  49



11 Zo .....................  50
14 W ......................  51
15 Do ..................... 52
16 V .......................  53
17 Za .....................  54
18 Zo .....................  55
19 M ......................  56
20 Di ...................... 57
21 W ......................  58
23 V .......................  60
25 Zo .....................  62
26 M ......................  63
27 Di ...................... 64
28 W ......................  65
Maart
1 Do ......................  66
2 V .........................  67
3 Za .......................  68
4 Zo .......................  69
5 M ........................  70
6 Di ........................ 71
7 W ........................  72
8 Do ......................  73
9 V .........................  74
10 Za .....................  75
11 Zo .....................  76
12 M ......................  77
13 Di ...................... 78
14 W ......................  79
15 Do ..................... 80
16 V .......................  81
17 Za .....................  82

18 Zo .....................  83
19 M ....................  156
20 Di ...................... 85
21 W ......................  86
22 Do ..................... 87
23 V .......................  88
24 Za .....................  89
25 Zo .....................  90
26 M ......................  91
27 Di ...................... 92
28 W ......................  93
29 Do ..................... 94
30 V .......................  95
31 Za .....................  96
April
1 Zo .......................  97
2 M ........................  98
8 Zo .......................  99
15 Zo ...................  100
22 Zo ...................  101
25 W ....................  158
29 Zo ...................  102
Mei
1 Di ...................... 159
6 Zo .....................  103
7 M ......................  104
9 W ......................  105
10 Do ................... 106
11 V .....................  160
13 Zo ...................  107
19 Za .................... 108

20 Zo ...................  109
21 M ....................  110
23 W ....................  111
25 V .....................  112
26 Za .................... 113
27 Zo ...................  124
31 Do ................... 125
Juni
3 Zo .....................  130
8 V .......................  126
10 Zo ...................  131
17 Zo ...................  132
24 Zo ...................  162
28 Do ................... 163
29 V .....................  164
Juli
1 Zo .....................  165
2 M ......................  166
8 Zo .....................  135
15 Zo ...................  136
22 Zo ...................  137
25 W ....................  167
26 Do ................... 168
29 Zo ...................  138
Augustus
5 Zo .....................  139
6 M ......................  169
10 V .....................  170
12 Zo ...................  140
14 Di .................... 171
15 W ....................  172

16 Do ................... 173
19 Zo ...................  141
22 W ....................  174
24 V .....................  175
26 Zo ...................  142
September
2 Zo .....................  143
9 Zo .....................  144
14 V .....................  176
16 Zo ...................  145
19 W ....................  127
21 V .....................  177
22 Za .................... 129
23 Zo ...................  146
29 Za .................... 178
30 Zo ...................  147
Oktober
7 Zo .....................  179
11 Do ................... 180
14 Zo ...................  149
18 Do ................... 181
21 Zo ...................  150
28 Zo ...................  152
November
1 Do ..................... 183
2 V .......................  184
4 Zo .....................  121
9 V .......................  187
11 Zo ...................  122
18 Zo ...................  123
25 Zo ...................  153

— 2029 — 2030 —
December
2 Zo .......................  29
8 Za .....................  189
9 Zo .......................  30
16 Zo .....................  31
19 W ......................  32
21 V .....................  190
22 Za .....................  34
23 Zo .....................  35

24 M ......................  36
25 Di ...................... 37
26 W ......................  40
27 Do ..................... 41
28 V .......................  42
29 Za .....................  44
30 Zo .....................  43
Januari
1 Di ........................ 45

6 Zo .......................  47
13 Zo ...................  114
20 Zo ...................  115
27 Zo ...................  116
Februari
2 Za .....................  155
3 Zo .....................  117
10 Zo ...................  118
17 Zo .....................  48

24 Zo .....................  49
Maart
3 Zo .......................  50
6 W ........................  51
7 Do ......................  52
8 V .........................  53
9 Za .......................  54
10 Zo .....................  55
11 M ......................  56



12 Di ...................... 57
13 W ......................  58
14 Do ..................... 59
15 V .......................  60
16 Za .....................  61
17 Zo .....................  62
18 M ......................  63
19 Di .................... 156
20 W ......................  65
21 Do ..................... 66
22 V .......................  67
23 Za .....................  68
24 Zo .....................  69
25 M ....................  157
26 Di ...................... 71
27 W ......................  72
28 Do ..................... 73
29 V .......................  74
30 Za .....................  75
31 Zo .....................  76
April
1 M ........................  77
2 Di ........................ 78
3 W ........................  79
4 Do ......................  80
5 V .........................  81
6 Za .......................  82
7 Zo .......................  83
8 M ........................  84
9 Di ........................ 85
10 W ......................  86
11 Do ..................... 87
12 V .......................  88
13 Za .....................  89
14 Zo .....................  90
15 M ......................  91
16 Di ...................... 92
17 W ......................  93
18 Do ..................... 94
19 V .......................  95
20 Za .....................  96
21 Zo .....................  97
22 M ......................  98
28 Zo .....................  99

Mei
1 W ......................  159
5 Zo .....................  100
11 Za .................... 160
12 Zo ...................  101
19 Zo ...................  102
26 Zo ...................  103
27 M ....................  104
29 W ....................  105
30 Do ................... 106
31 V .....................  161
Juni
2 Zo .....................  107
8 Za .....................  108
9 Zo .....................  109
10 M ....................  110
12 W ....................  111
14 V .....................  112
15 Za .................... 113
16 Zo ...................  124
20 Do ................... 125
23 Zo ...................  130
24 M ....................  162
28 V .....................  126
29 Za .................... 164
30 Zo ...................  131
Juli
1 M ......................  165
2 Di ...................... 166
7 Zo .....................  132
14 Zo ...................  133
21 Zo ...................  134
25 Do ................... 167
26 V .....................  168
28 Zo ...................  135
Augustus
4 Zo .....................  136
6 Di ...................... 169
10 Za .................... 170
11 Zo ...................  137
14 W ....................  171
15 Do ................... 172
16 V .....................  173

18 Zo ...................  138
22 Do ................... 174
24 Za .................... 175
25 Zo ...................  139
September
1 Zo .....................  140
8 Zo .....................  141
14 Za .................... 176
15 Zo ...................  142
18 W ....................  127
20 V .....................  128
21 Za .................... 177
22 Zo ...................  143
29 Zo ...................  178
Oktober
6 Zo .....................  145
7 M ......................  179
11 V .....................  180
13 Zo ...................  146
18 V .....................  181
20 Zo ...................  147
27 Zo ...................  152
28 M ....................  182
November
1 V .......................  183
2 Za .....................  184
3 Zo .....................  149
9 Za .....................  187
10 Zo ...................  150
17 Zo ...................  151
24 Zo ...................  153





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.



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.’



Missaal — Viering van de Mis

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.
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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.



Missaal — Viering van de Mis

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.



Missaal — Viering van de Mis

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.
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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.



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.
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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.”.



Missaal — Viering van de Mis

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
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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.



Missaal — Viering van de Mis

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

7



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.’.



Missaal — Viering van de Mis

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
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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.



Missaal — Viering van de Mis

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.’.



Missaal — Viering van de Mis

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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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!



Missaal — Viering van de Mis

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.’



Missaal — Viering van de Mis

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.
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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.



Missaal — Viering van de Mis

HOMILIA
HOMILIE
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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.’.



Missaal — Viering van de Mis

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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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.’



Missaal — Viering van de Mis

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.



Missaal — Viering van de Mis

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.’.



Missaal — Viering van de Mis

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.’



Missaal — Viering van de Mis

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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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.



Missaal — Viering van de Mis

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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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.



Missaal — Viering van de Mis

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.



Missaal — Viering van de Mis

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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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.
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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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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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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.’



Missaal — Viering van de Mis

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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EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 21:25-28

‘Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen
de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat
overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta
dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij.’.

Cristo Redentor, 1931 (Rio de Janeiro, Brazil)  
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TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mt 11:7-10

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
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.

Anthony Santella, Annunciation, 2006 - ©Anthony Santella 
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QUATERTEMPERVRIJDAG IN 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.

Giotto, Nativity, 1305 (Scrovegni Chapel)  
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QUATERTEMPERZATERDAG IN 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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VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Lc 3:6

En alle vlees zal zien Gods heil.

Sieger Köder, Stammbaum Jesu - ©Sieger Köder 
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VIGILIE VAN KERSTMIS
24 december

Mt 1:20-21

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 2:8-9

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.

David Adams, The Shepards Hurry to the Manger, 2006 - ©David Adams 
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KERSTDAG: DAGMIS
25 december

Jh 1:9-13

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

Jesus with three children 
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H. STEFANUS, MARTELAAR
26 december

Mt 23:37-39

‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en diegenen stenigt die tot haar
gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen,
zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet
gewild. Kijk, uw huis blijft onbewoond achter. Want Ik zeg u: vanaf nu zult u Me niet
meer zien, tot het moment waarop u zegt: Gezegend is Hij die komt in de naam van de
Heer.’.

Hippolyte Flandrin, Christ's Entry into Jerusalem, 1842 (Church of Saint-Germain-des-Prés, Paris)  
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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 2:16

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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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 2:11-12

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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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.’.

The parable of the sower 
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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
Mt 5:43-45

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand
haten. Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen
jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over
slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Love your enemies 
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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 4:10-11

Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: "Gij zult den Heer uw God
aanbidden, en Hem alleen dienen". Toen verliet Hem de duivel, en zie, de engelen
naderden, en dienden Hem.

Mina Anton, The Temptation, 2013 - ©Mina Anton 
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MAANDAG IN DE EERSTE WEEK VAN DE
VASTEN
eze 34:11-13

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

Herding - ©National Geographic 
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DINSDAG IN DE EERSTE WEEK VAN DE VASTEN
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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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
eze 18:9

hij leeft naar mijn voorschriften, en onderhoudt stipt mijn geboden: zo iemand is
rechtvaardig; hij zal zeker in leven blijven, zegt Jahweh, de Heer.

Trusting God with my What ifs... 



60

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

QUATERTEMPERVRIJDAG IN DE VASTEN
eze 18:25-28

Ge zegt misschien: Dan is de weg des Heren niet recht! Luister toch, huis van Israël:
Is mijn weg niet recht? Neen, úw wegen zijn krom! Als een rechtvaardige zijn deugd
verlaat, en slecht gaat leven, dan sterft hij toch om het kwaad, dat hij doet. En als een
zondaar zich bekeert van zijn slecht verleden, en gaat leven naar wet en recht, dan
redt zo iemand zijn leven; is hij tot beter inzicht gekomen, en bekeert hij zich van zijn
zondig verleden, dan zal hij zeker in leven blijven en niet sterven.

Good and evil 
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QUATERTEMPERZATERDAG IN 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.’.

Cornelis Monsma, De verheerlijking, 2006 - ©Cornelis Monsma 
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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.’.

Lewis Bowman, Transfiguration - ©Lewis Bowman 
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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
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 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
Mt 20:20-23

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

Veronese, Le Christ rencontrant la femme et les fils de
Zébédée, 3e quart 16e siècle (Musée de Grenoble)  
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DONDERDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
jer 17:5-7

Zo spreekt Jahweh! Vervloekt de man, die op mensen vertrouwt, En steun zoekt bij
vlees, Maar wiens hart zich afwendt van Jahweh. Hij is als een struik in de woestijn, Die
nimmer zegen ziet komen, Maar op de verschroeide bodem der steppe blijft staan, Op
brak en onbewoonbaar land. Maar gezegend de man, die op Jahweh vertrouwt, En die
zijn hoop stelt op Jahweh.

Don't trust in man 
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VRIJDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
Mt 21:33-43

‘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?’ Ze gaven Hem ten antwoord: ‘Hij zal die ellendelingen een ellendige dood
bezorgen, en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven, die vruchten aan
hem afdragen wanneer het er de tijd voor is.’ Jezus zei tegen hen: ‘Hebt u nooit in de
Schriften gelezen: De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen
geworden. De Heer heeft dit gedaan; het is een wonder in onze ogen? Daarom zeg Ik
u: Het koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk
dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt.’

Cerezo Barredo, Domingo 27 del tiempo ordinario, 1989 - ©Cerezo Barredo 
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ZATERDAG IN DE TWEEDE WEEK VAN DE
VASTEN
Lc 15:21-24

“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.” Maar de vader zei tegen zijn slaven: “Haal
vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan, doe een ring aan zijn vinger en schoenen
aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren,
want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is
teruggevonden.” En het feest begon.

Adina Henderson, The prodigal son, 2011 - ©Adina Henderson 
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DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN
Ef 5:1-2

Weest dus navolgers van God, als zijn geliefde kinderen; en leeft in liefde, zoals ook
Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft gegeven als gave en offer, tot een
lieflijke geur voor God.

Adoration 
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MAANDAG IN DE DERDE WEEK VAN DE
VASTEN
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 IN DE DERDE WEEK VAN DE VASTEN
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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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
Lc 4:40-41

Bij zonsondergang brachten allen hun zieken, die aan allerlei kwalen leden, naar Hem
toe. Hij legde hun een voor een de handen op en genas hen. Uit veel mensen gingen
ook demonen weg, die krijsten: ‘U bent de Zoon van God.’ Hij bestrafte hen en stond
hun niet toe te spreken, omdat ze wisten dat Hij de Messias was.

John Reillly, Jesus the Healer, 1958 - ©John Reillly 
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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
Jh 8:3

Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt
was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem.

Vasily Polenov, Jesus and the Sinner Woman, 1886-1887 (Russian Museum, St Petersburg)  
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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.

Justino Magalona, The feeding of five thousand men - ©Justino Magalona 
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MAANDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE
VASTEN
Jh 2:13-16

Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe
men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te
wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel
uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al
omver. En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘Weg ermee! Maak van het huis van mijn
Vader geen markt!’.

Peter Koenig, Cleansing of the Temple (Parish of St. Edward’s, Kettering) - ©Peter Koenig 
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DINSDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE VASTEN
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 



79

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

WOENSDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE
VASTEN
eze 36:25-27

Dan zal Ik u besprenkelen met zuiver water; dan zult ge gereinigd worden van al uw
vlekken, en van al uw nietswaardige goden zal Ik u ontdoen. Dan geef Ik u een nieuw
hart en stort een nieuwe geest in uw binnenste, verwijder het stenen hart uit uw
lichaam, en geef u een hart van vlees. Mijn geest zal Ik in uw binnenste uitstorten, en
maken, dat ge naar mijn wetten leeft, en mijn geboden nauwkeurig onderhoudt.

Stoney heart 
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DONDERDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE
VASTEN
2 kon 4:32-35

Nu trad Eliseus het huis binnen, en zag den jongen dood op zijn bed liggen. Hij ging
de kamer in, deed de deur achter hen beiden toe, en bad tot Jahweh. Daarna strekte
hij zich uit op het kind, en legde de mond op zijn mond, de ogen op zijn ogen, en de
handen op zijn handen. Zo bleef hij op hem uitgestrekt, totdat het lichaam van het
kind warm was geworden. Toen liep hij eenmaal in huis op en neer, ging weer naar
boven, en strekte zich nogmaals op hem uit. Nu begon de jongen te niezen, tot zeven
maal toe, en eindelijk deed hij zijn ogen open.

Frederic Leighton, Elisha Raising the Son of the Shunamite,
1881 (Leighton House Museum and Art Gallery)  
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VRIJDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE VASTEN
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.

Jose Casado Del Alisal, The Resurrection of Lazarus 
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ZATERDAG IN DE VIERDE WEEK VAN DE
VASTEN
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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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 3:7-10

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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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
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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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 17:13

Jahweh, hoop van Israël! Die U verlaten, komen te schande, Die tegen mij zich
verzetten, staan opgeschreven ten dode, Omdat ze Jahweh verzaken, de bron van de
levende wateren!

Gustave Doré’s, The Vale of Tears, 1883 
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ZATERDAG IN DE PASSIEWEEK
Jh 12:23-28

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

Holy Week 
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PALMZONDAG
Mt 26:38-39

Toen zei Hij tegen hen: ‘Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker met Mij.’
Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is,
laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’.

Nerina Canzi, LA TRAICIÓN - EL MONTE DE LOS OLIVOS, 2015 - ©Nerina Canzi 
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MAANDAG IN DE GOEDE WEEK
jes 50:6-9

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

I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair 
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DINSDAG IN DE GOEDE WEEK
Mc 14:36

Hij sprak: Abba, Vader; alles is mogelijk bij U; neem deze kelk van Mij weg. Maar niet
wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Paul Gauguin, Agonía en el huerto 
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WOENSDAG IN DE GOEDEWEEK
Lc 22:55-61

Toen ze nu op de binnenhof vuur hadden ontstoken, en er omheen waren gaan zitten,
nam ook Petrus onder hen plaats. Een der dienstmeisjes zag hem in het licht zitten;
ze keek hem aan, en zeide: Ook deze hier was bij Hem. Maar hij loochende het, en
sprak: Vrouw, ik ken Hem niet. Kort daarop zag hem iemand anders, en zeide: Ook
gij zijt een van hen. Maar Petrus sprak: Neen man; dat ben ik niet. Ongeveer een uur
later verzekerde een ander: Ja toch; ook deze hier was met Hem; want ook hij is een
Galileër. Petrus sprak: Man, ik begrijp niet, wat ge zegt. Op hetzelfde ogenblik, terwijl
hij nog sprak, kraaide een haan. 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.

The Lord turned and looked upon Peter 
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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 18:36

Jesus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van
deze wereld was, dan zouden mijn dienaars zich te weer hebben gesteld, opdat Ik niet
aan de Joden werd overgeleverd; maar mijn koninkrijk is niet van hier.

Leslie Hill, Fifty-two verses, 2014 - ©Leslie Hill 
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PAASWAKE
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.

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

Fra Angelico, Resurrection of Christ and women at the tomb, 1440 (convento di San Marco, Florence)  
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MAANDAG IN HET OCTAAF VAN PASEN
Lc 24:30-31

Nadat Hij Zich met hen aan tafel had aangelegd, nam Hij het brood, sprak een
dankgebed uit, brak het, en reikte het hun toe. Nu gingen hun de ogen open, en
herkenden ze Hem. Maar Hij verdween uit hun gezicht.

Sieger Köder, Emmaus - ©Sieger Köder 
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BELOKEN PASEN
1 Joh 5:5-8

Wie anders toch is overwinnaar der wereld, dan hij die gelooft, dat Jesus de Zoon
is van God? Hij is het, die gekomen is door Water en Bloed: Jesus Christus; niet
door Water alleen, maar door Water en Bloed. Ook de Geest legt getuigenis af;
want de Geest is waarheid. Zodat er drie zijn, die getuigenis afleggen (in de hemel:
de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die
getuigenis afleggen op de aarde) : de Geest, het Water en het Bloed; en deze drie zijn
eenstemmig.

Jos Speybrouck, The Eucharist 
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TWEEDE ZONDAG NA PASEN
1 Pet 2:24

Hij zelf heeft aan het kruishout in zijn Lichaam onze zonden gedragen, opdat wij, van
de zonden ontlast, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijt gij
genezen.

Graffiti 
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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
Ef 4:8-13

Daarom wordt er gezegd: "Opgestegen ten hoge, Heeft Hij gevangenen buitgemaakt,
Gaven uitgedeeld aan de mensen." Welnu, dit "Hij is opgestegen," wat betekent het
anders, dan dat Hij ook is neergedaald naar de onderste delen der aarde. Hij, die
is neergedaald, is Dezelfde als Hij, die hoog boven alle hemelen is opgestegen, om
alles tot volheid te brengen. Hijzelf is het geweest, die sommigen tot apostelen heeft
aangesteld, anderen tot profeten, evangelisten, herders en leraars; maar met het doel,
om de heiligen tot volmaakte plichtsvervulling te brengen, om op te bouwen het
Lichaam van Christus; tot de tijd, dat wij allen tot de eenheid des geloofs en der kennis
van Gods Zoon zijn gekomen, een volwassen man zijn geworden, en de mannenmaat
van den volmaakten Christus hebben bereikt.

Nerina Canzi, LA ASCENSIÓN, 2015 - ©Nerina Canzi 
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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
Ex 15:1

Toen zongen Moses en Israëls kinderen dit lied ter ere van Jahweh: Laat ons zingen
voor Jahweh, Want hoog is Hij verheven; Paard en ruiter wierp Hij in zee!

Ben-Zion, Crossing the Red Sea, 1952 (Biblical Themes portfolio, Plate XIV, (Curt Valentin, New York))  



109

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Paastijd

PINKSTEREN
Jh 14:24-26

Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord dat jullie horen,
is echter niet mijn woord, maar dat van de vader die Mij gezonden heeft. Dat is het wat
Ik jullie te zeggen had, nu Ik nog bij jullie ben. De Helper die de Vader jullie in mijn
naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie
alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Jacopo Bassano, The last supper, 1542 (Galleria Borghese)  
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PINKSTERMAANDAG
Jh 3:19-21

‘En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen
waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren.
Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn
daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe,
want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’.

Henry Ossawa Tanner, Nicodemus Visiting Jesus, 1899
(Pennsylvania Academy of Fine Arts (United States))  
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QUATERTEMPERWOENSDAG NA PINKSTEREN
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 
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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 2:10-11

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. Zo deed
Jesus zijn eerste wonder te Kana van Galilea, en openbaarde Hij zijn heerlijkheid. En
zijn leerlingen geloofden in Hem.

Nerina Canzi, LAS BODAS DE CANÁ, 2015 - ©Nerina Canzi 
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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 8:23-27

Toen Hij aan boord ging, volgden zijn leerlingen Hem. Opeens werd de zee zo
onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. Ze maakten Hem
wakker en riepen: ‘Heer, red ons, wij vergaan!’ Hij zei: ‘Waarom zijn jullie bang,
kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en bestrafte wind en zee, en het werd volkomen
stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: ‘Wat is dat toch voor iemand, dat zelfs de
wind en de zee naar Hem luisteren?’.

Jos Speybrouck, Jesus Stills the Storm 
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VIJFDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
(HERHAALD)
Mt 13:24-30

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

anjun, The Parable of the Wheat and the Tares, 2012 - ©anjun 
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ZESDE ZONDAG NA DRIEKONINGEN
(HERHAALD)
Mt 13:34-35

Dat alles vertelde Jezus in gelijkenissen aan de menigte en zonder gelijkenis vertelde
Hij hun niets. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monde van de profeet: Ik zal
mijn mond openen in gelijkenissen, Ik zal uitspreken wat verborgen was vanaf de
grondvesting van de wereld.

Stained Glass Parables of Jesus Cutouts - ©catholicartworks.com 
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HEILIGE DRIEVULDIGHEID
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.

Ira Thomas, The great amen - ©Ira Thomas 
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SACRAMENTSDAG
1 Kor 11:24

Een dankzegging sprak, het brak en zeide: "Dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt
overgeleverd. Doet dit tot mijn gedachtenis.".

a Corpus Christi procession in Valencia, Spain, 2015 
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HEILIG HART VAN JEZUS
Jh 19:33-35

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
Mc 9:25-29

Toen Jezus zag dat de menigte toestroomde, bestrafte hij de onreine geest met de
woorden: ‘Stomme en dove geest, Ik beveel je, ga uit hem weg en kom niet meer in
hem terug.’ Onder gekrijs en veel stuiptrekkingen ging hij weg. Hij bleef achter als
een lijk, zodat velen zeiden: ‘Hij is dood.’ Maar Jezus nam hem bij de hand en liet hem
opstaan, en hij stond op. Thuisgekomen, alleen met zijn leerlingen, vroegen dezen
Hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij zei tegen hen: ‘Dit soort kun
je niet anders uitdrijven dan met gebed.’.

"Très Riches Heures du Duc de Berry", Guérison d'un
épileptique, 1410-1411 (Musée Condé à Chantilly, France)  
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QUATERTEMPERVRIJDAG IN SEPTEMBER
lc 7:39-43

Toen de farizeër, die Hem genodigd had, dit zag, zeide hij bij zichzelf: Als Hij een
profeet was, zou Hij weten, wie en wat voor een vrouw het is, die Hem aanraakt; een
zondares! Nu nam Jesus het woord en sprak tot hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen.
Hij zeide: Spreek, Meester. Een geldschieter had twee schuldenaars; de een was
hem vijfhonderd tienlingen schuldig, de andere vijftig. Daar ze niet konden betalen,
schold hij het beiden kwijt. Wie van de twee zal nu het meest van hem houden? Simon
antwoordde: Ik vermoed: hij, wien hij het meest heeft kwijtgescholden. Hij zei hem:
Ge hebt juist geoordeeld.

James Tissot, A Woman Anoints the Feet of Jesus 
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QUATERTEMPERZATERDAG IN SEPTEMBER
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.” ’.

Gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom (Nederland, Schipluiden, privé)  
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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

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

Nerina Canzi, LA OVEJA EXTRAVIADA, 2015 - ©Nerina Canzi 
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VIERDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 5:4-6

Toen Hij uitgesproken was zei Hij tegen Simon: ‘Vaar nu het meer op naar diep water.
Daar moeten jullie je netten uitwerpen.’ ‘Meester,’ antwoordde Simon, ‘de hele nacht
hebben we ons al afgetobd zonder iets te vangen. Maar als U het zegt zal ik de netten
uitwerpen.’ Dat deden ze en ze vingen zo’n massa vis dat hun netten ervan scheurden.

Oleksandr Antonyuk, The miraculous catch of fish - ©Oleksandr Antonyuk 
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VIJFDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Mt 5:23-24

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

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 7:37

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

Chuck Baird, Sign for "Jesus" - ©Chuck Baird 
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TWAALFDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 10:33

Maar ook een Samaritaan, die op reis was, kwam voorbij; hij zag hem, en kreeg
medelijden.

Ferdinand Hodler, The Good Samaritan, 1886 (private collection)  
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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)  



142

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

VEERTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
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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VIJFTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN
Lc 7:15-16

De dode richtte zich op, en begon te spreken. Zo gaf Hij hem aan zijn moeder terug.
Allen werden door vrees bevangen; ze verheerlijkten God en zeiden: Een groot profeet
is onder ons opgestaan; en: God heeft zijn volk bezocht!

The Widow of Nain (The Fifteenth Sunday after Pentecost from the Liturgical Calendar poster series) 
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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
Mt 9:23-25

Jezus kwam bij het huis van de aanzienlijke man, en toen Hij de fluitspelers en de
drukte van de mensen zag, zei Hij: ‘Eruit jullie, want het meisje is niet gestorven, maar
slaapt.’ Ze lachten Hem uit. Toen Hij de mensen naar buiten had gestuurd, ging Hij
naar binnen, pakte het meisje bij de hand, en ze stond op.

Michael O'Brien, Jesus heals the daugher of Jairus - ©Michael O'Brien 
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CHRISTUS KONING
Kol 1:19-20

Want in Hem heeft de ganse Volheid van God willen wonen, en door Hem alles met
Zich willen verzoenen: alles wat op aarde is en in de hemel: nadat Hij vrede had
gebracht door het Bloed van zijn Kruis.

Ladislav Záborský, Ukrižovaný 
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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 - ©žžžžž žžžžžžžžžž 



155

Missaal — Zondagen en feesten — Buitengewone vorm — Feesten

ZUIVERING VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
2 februari

Lc 2:27-32

Nu kwam hij naar de tempel, geleid door den Geest. En toen de ouders het Kind Jesus
binnenbrachten, om voor Hem de voorschriften der Wet te volbrengen, nam ook hij
Het in zijn armen, zegende God, en sprak: Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan, In
vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, Dat Gij bereid
hebt voor het oog aller volken: Een licht, tot verlichting der heidenen, En tot luister
van Israël, uw volk.

Nerina Canzi, JESÚS EN EL TEMPLO CON SIMEÓN, 2015 - ©Nerina Canzi 
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H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD
MARIA
19 maart

Mt 1:20b-21

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

Georges de la Tour, The dream of St. Joseph, 1640 (Musée des Beaux-Arts, Nantes)  
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AANKONDIGING VAN DE HEER
25 maart

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 Collier, Gabriel and Mary - ©John Collier 
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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

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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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 1:28

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

Jos Speybrouck, The Annunciation 
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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.’

J. Kirk Richards, Christ and the Fishermen (Lovest Thou Me More Than These?) - ©J. Kirk Richards 
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HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN
29 juni

Mt 16:18-19

‘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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KOSTBAAR BLOED VAN O.H. JEZUS CHRISTUS
1 juli

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.

James Tissot, One of the Soldiers with a Spear Pierced His Side, c.1886-94 
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VISITATIE VAN DE H. MAAGD MARIA AAN
ELIZABETH
2 juli

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. 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 17:1-2

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

Chris Koelle, The History of Redemption - Transfiguration - ©Chris Koelle 
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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 1:6-11

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

Giotto di Bondone, Legend of St Joachim, Meeting at the
Golden Gate, 1304-1306 (Cappella Scrovegni a Padova)  
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ONBEVLEKT HART VAN DE H.MAAGD MARIA
22 augustus

Jh 19:25

Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria
de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala.

Rogier van der Weyden, Crucifixion, c. 1455 (Monastery of El Escorial, San Lorenzo de El Escorial)  
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H. BARTHOLOMEUS, APOSTEL
24 augustus

Lc 6:12-16

In die dagen ging Hij naar het gebergte om te bidden, en bracht er de hele nacht
door in gebed tot God. 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.

Paolo Bartoli, San Bartolomeo - ©Paolo Bartoli 
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KRUISVERHEFFING
14 september

Fil 2:8-11

Heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis.
Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle
namen staat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op
aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de
Heer, dat is Jezus Christus.

Das heilige Messopfer 
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H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST
21 september

Mt 9:9

Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matteüs
heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem.

James Tissot, The calling of St. Matthew (Brooklyn Museum, New York)  
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WIJDING VAN DE BASILIEK VAN DE H.
AARTSENGEL MICHAËL
29 september

Mt 18:7-10

Wee de wereld, die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken
onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt. Als je hand of je voet je ten
val brengt, hak hem dan af en gooi hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het
leven ingaan dan met twee handen of voeten in het eeuwige vuur gegooid worden. Als
je oog je ten val brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Je kunt beter met één oog het
leven ingaan dan met twee ogen in het hellevuur gegooid worden. Pas op dat je niet
op één van deze kleinen neerkijkt, want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel zien
voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel.

Renee and Alex, Icon Writing With Kids - St. Michael the
Archangel Defend us in Battle, 2011 - ©Renee and Alex 
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H. MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS
7 oktober

Lc 1:26-28

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.

Ik ben de onbevlekte ontvangenis, 1940 
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HET MOEDERSCHAP VAN DE H. MAAGD
MARIA
11 oktober

Lc 2:49

Hij sprak tot hen: Waarom hebt gij Mij gezocht? Wist gij dan niet, dat Ik in het huis van
mijn Vader moet zijn?

James Tissot, Jesus Found in the Temple, 1886-1894 (Brooklyn Museum, New York)  
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H. LUCAS, EVANGELIST
18 oktober

Lc 10:1-5

Hierna wees de Heer nog tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee
voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen
hen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar
van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, Ik stuur
jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reistas en geen
schoenen, en groet onderweg niemand. Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
“Vrede aan dit huis.”.’

Disciples sent out two by two 
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HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN
28 oktober

Ef 4:8-13

Daarom wordt er gezegd: "Opgestegen ten hoge, Heeft Hij gevangenen buitgemaakt,
Gaven uitgedeeld aan de mensen." Welnu, dit "Hij is opgestegen," wat betekent het
anders, dan dat Hij ook is neergedaald naar de onderste delen der aarde. Hij, die
is neergedaald, is Dezelfde als Hij, die hoog boven alle hemelen is opgestegen, om
alles tot volheid te brengen. Hijzelf is het geweest, die sommigen tot apostelen heeft
aangesteld, anderen tot profeten, evangelisten, herders en leraars; maar met het doel,
om de heiligen tot volmaakte plichtsvervulling te brengen, om op te bouwen het
Lichaam van Christus; tot de tijd, dat wij allen tot de eenheid des geloofs en der kennis
van Gods Zoon zijn gekomen, een volwassen man zijn geworden, en de mannenmaat
van den volmaakten Christus hebben bereikt.

Nerina Canzi, LA ASCENSIÓN, 2015 - ©Nerina Canzi 
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ALLERHEILIGEN
1 november

Op 7:9-10

Zie, daarna zag ik een overgrote menigte, die niemand kon tellen, uit alle volken en
stammen, naties en talen. Ze stonden voor de troon en het Lam, in witte klederen
gehuld, met palmtakken in hun handen. En ze jubelden met machtige stem, en riepen:
Heil onzen God, Die op de troon is gezeten, Heil aan het Lam!

November 1st All Saints 
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ALLERZIELEN, EERSTE MIS
jh 5:25-29

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

Graveyard 
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ALLERZIELEN, TWEEDE MIS
Jh 6:40

‘Want dit is de wil van mijn Vader: dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig
leven bezit en dat Ik hem op de laatste dag laat opstaan.’.

Emanuel, Judgement Day, 2009 - ©Emanuel 
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ALLERZIELEN, DERDE MIS
Jh 6:51

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

Dave Manning, First Holy Communion - ©Dave Manning 
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WIJDING VAN DE AARTSBASIELIEK VAN DE
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER
9 november

Lc 19:5-7

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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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.

Ivanka Demchuk, Annunciation - ©Ivanka Demchuk 
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H. THOMAS, APOSTEL
21 december

Jh 20:27

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.’.

Peter Paul Rubens, Doubting Thomas, 1613-1615 (Royal Museum of Fine Arts, Antwerp)  
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