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Gebed Geestelijke Communie 
 

Er zal een uur komen, ja het is er al, 
dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden 

in geest en waarheid 
(Joh. 4, 23) 

 
 

Gebed dat gebeden kan worden op het moment 
dat de priester ter Communie gaat 

 
 

Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij 

in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U boven alles 

en wens U in mijn hart te ontvangen. 
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; 

daarom bid ik u: 
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. 

Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart 
en verenig mij geheel en al met U. 

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 
 
 

of 

 
 

Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij  

in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U en verlang naar U. 

Kom in mijn hart. 
Ik omhels U; 

verlaat mij nooit meer. 



 

 

  



 

 

Zondag 17 mei  
 
Eerste lezing (Hand. 8, 5-8.14-17) 
In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria 
en predikte daar de Messias. 
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming 
toen de mensen hoorden wat hij zei 
en de tekenen zagen die hij verrichtte. 
Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten 
onder luid geschreeuw weg 
en vele lammen en kreupelen werden genezen. 
Daarover ontstond grote vreugde in die stad. 
Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen 
dat Samaria het woord Gods had aangenomen, 
vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af, 
die na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, 
opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen. 
Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; 
ze waren alleen gedoopt in de Naam van de Heer Jezus. 
Zij legden hun dus de handen op 
en ze ontvingen de heilige Geest. 
 
Tussenzang (Ps. 66) 
Refrein: Jubelt voor God, alle landen der aarde. 
 
Jubelt voor God, alle landen der aarde, 
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam. 
 
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God: 
Verbijsterend zijn al uw daden. 
 
Heel de aarde moet U aanbidden, 
bezingen uw heilige Naam. 
 



 

 

Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, 
ontstellende daden onder de mensen. 
 
Hij maakte de zee tot een droge vallei, 
zij gingen te voet door de bedding. 
 
Laten wij juichen van vreugde om Hem, 
die eeuwig regeert door zijn macht. 
 
Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij, 
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft. 
 
God zij geprezen, Hij wees mij niet af, 
onthield mij niet zijn erbarmen. 
 
Tweede lezing (1 Petr. 3, 15-18) 
Dierbaren, 
heiligt in uw hart Christus als de Heer. 
Weest altijd bereid tot verantwoording 
aan al wie u rekenschap vraagt 
van de hoop die in u leeft. 
Maar verdedigt uzelf met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, 
en zorgt dat uw geweten zuiver is. 
Dan zullen zij, die uw goede christelijke levenswandel beschimpen 
met hun laster beschaamd staan. 
Hoeveel beter is het, zo God het wil, 
te lijden voor het goede dat men doet, 
dan straf te ondergaan voor misdrijven. 
Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden, 
de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, 
om ons tot God te brengen. 
Gedood naar het vlees, 
werd Hij ten leven gewekt naar de Geest. 
 



 

 

Vers voor het evangelie (Joh. 14, 23) 
Alleluia. 
Als iemand Mij liefheeft, 
zal hij mijn woord onderhouden, zegt de Heer; 
en Wij zullen tot Hem komen. 

Alleluia. 
 
Evangelie (Joh. 14, 15-21) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. 
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven 
om voor altijd bij u te blijven: 
de Geest van de waarheid, 
voor wie de wereld niet ontvankelijk is, 
omdat zij Hem niet ziet en niet kent. 
Gij kent Hem, 
want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 
Ik zal u niet verweesd achterlaten: 
Ik keer tot u terug. 
Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; 
gij echter zult Mij zien, 
want Ik leef en ook gij zult leven. 
Op die dag zult gij weten, dat Ik in de Vader ben 
en gij in Mij en Ik in u. 
Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, 
hij is het die Mij liefheeft. 
En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; 
ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.” 
 
Gebed Geestelijke Communie 
Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden 
op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden. 

 
 
 



 

 

Maandag 18 mei H. Johannes I, paus en martelaar 
 
Eerste lezing (Hand 16, 11-15) 
Wij -Paulus en Silas- 
voeren af van Troas en koersten eerst naar Samotráke, 
de volgende dag naar Neápolis 
en vandaar naar Filippi, 
een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. 
In die stad bleven we enkele dagen. 
Op de sabbat begaven we ons buiten de poort 
naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was. 
Wij zetten ons neer 
en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren. 
Ook een zekere Lydia hoorde toe, 
die uit de stad Tyatira kwam 
en purperen stoffen verkocht. 
Zij was een godvrezende 
en de Heer maakte haar hart ontvankelijk 
voor wat door Paulus gezegd werd. 
Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren 
nodigde ze ons uit en zei: 
“Als ge van oordeel zijt 
dat ik werkelijk in de Heer geloof, 
komt dan in mijn huis 
en neemt daar uw intrek.” 
En zij drong er bij ons sterk op aan. 
 
Tussenzang (Ps. 149) 
Refrein: Onze Heer, die zijn volk bemint, 
 omkranst de verdrukte met zegekransen. 
 
Of: Alleluia. 
 
 



 

 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zijn lof weerklinke te midden der zijnen. 
Israël juiche zijn Schepper toe, 
laat Sions zonen hun koning begroeten. 
 
Looft zijn Naam in een heilige dans, 
bespeelt voor Hem harp en citer. 
Want onze Heer, die zijn volk bemint, 
omkranst de verdrukte met zegekransen. 
 
Jubelt dus, heiligen, om uw triomf, 
viert feest in uw legerplaatsen. 
Gaat met het lied van God in uw mond, 
een taak die zijn vromen tot eer strekt. 
 
Vers voor het evangelie 
Alleluia. 
Christus stond op uit het graf, 
Hij die voor ons stierf op een kruis. 

Alleluia. 
 
Evangelie (Joh. 15, 26 - 16, 4a) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Wanneer de Helper komt 
die Ik u van de Vader zal zenden, 
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, 
zal Hij over Mij getuigenis afleggen. 
Maar ook gij moet getuigen, 
want vanaf het begin zijt gij bij Mij. 
Dit heb Ik u gezegd opdat gij niet ten val komt. 
Zij zullen u uit de synagoge bannen. 
Ja, er komt een tijd 
dat ieder die u doodt zal menen 
een daad van godsverering te stellen. 



 

 

Zij zullen dat doen 
omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben. 
“Dit heb Ik u gezegd 
opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, 
gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb.” 
 
Gebed Geestelijke Communie 
Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden 
op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden. 

 
 
Dinsdag 19 mei  
 
Eerste lezing (Hand. 16, 22-34) 
In die dagen liep het volk van Filippi 
tegen Paulus en Silas te hoop, 
waarop de magistraten bevel gaven 
hun de kleren van het lijf te rukken 
en hen met roeden te geselen. 
Nadat men hun een flink aantal slagen had toegediend 
wierp men hen in de gevangenis 
en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder 
ze streng te bewaken. 
Op dit nadrukkelijk bevel 
zette deze hen in de binnenste kerker 
en sloot hun voeten in het blok. 
Rond middernacht 
waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof 
terwijl de gevangenen naar hen luisterden. 
Plotseling kwam er een zo hevige schok, 
dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. 
Meteen vlogen alle deuren open 
en sprongen de boeien van alle gevangenen los. 
De gevangenbewaarder schrok wakker, 
en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, 



 

 

trok hij zijn zwaard 
en wilde zelfmoord plegen, 
omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 
Maar Paulus riep met luide stem: 
“Doe uzelf geen kwaad, 
we zijn allen nog hier.” 
De man vroeg nu om licht, 
snelde naar binnen 
en viel sidderend Paulus en Silas te voet. 
Hij leidde hen naar buiten en zei: 
“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?” 
Zij antwoordden: 
“Geloof in de Heer Jezus, 
dan zult gij en uw huis gered worden.” 
Daarop verkondigden zij het woord des Heren 
aan hem en al zijn huisgenoten. 
Nog in dat nachtelijk uur nam hij hen mee 
en hij waste hun wonden. 
Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt. 
Hij bracht ze naar zijn woning 
en zette hun een maaltijd voor, 
verheugd, omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde. 
 
Tussenzang (Ps. 138) 
Refrein: Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. 
 
Of: Alleluia. 
 
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, 
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd. 
Ik zing voor U en alle hemelmachten 
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. 
 
 



 

 

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, 
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld. 
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord, 
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven. 
 
Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding: 
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem. 
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde; 
vergeet het maaksel van uw handen niet! 
 
Vers voor het evangelie 
Alleluia. 
Christus stond op uit het graf 
en werd een Licht voor allen, 
die Hij vrijkocht in zijn bloed. 

Alleluia. 
 
Evangelie (Joh. 16, 5-11) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Thans ga Ik naar Hem, die Mij gezonden heeft, 
en niemand van u vraagt Mij: 
Waar gaat Gij heen? 
Omdat Ik u dit gezegd heb is uw hart vol droefheid. 
Toch zeg Ik u de waarheid: 
het is goed voor u dat Ik heenga; 
want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. 
Nu Ik wel ga zal Ik Hem tot u zenden. 
Eenmaal gekomen 
zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren 
van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 
van wat zonde is, omdat zij niet in Mij geloven; 
van wat gerechtigheid is, 
omdat Ik naar de Vader ga, zodat gij Mij niet meer ziet; 
van wat oordeel is, omdat de vorst dezer wereld geoordeeld is.” 



 

 

Gebed Geestelijke Communie 
Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden 
op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden. 

 
 
Woensdag 20 mei H. Bernardinus van Siena, priester 
 
Eerste lezing (Hand. 17, 15.22 - 18, 1) 
In die dagen brachten Paulus’ begeleiders hem weg tot Athene 
en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timóteus 
om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen. 
In Athene aangekomen 
ging Paulus midden op de Areópagus staan 
en nam het woord: 
“Mannen van Athene, 
ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens. 
Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, 
ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: 
Aan een onbekende god. 
Welnu, 
wat gij vereert zonder het te kennen, 
dat kom ik u verkondigen. 
De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, 
Hij die de Heer is van hemel en aarde, 
woont niet in door handen gemaakte tempels. 
Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd 
alsof Hij iemand nodig had, 
want zelf geeft Hij aan ieder leven en adem 
ja alles. 
Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan, 
om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, 
waarbij Hij de seizoenen vaststelde 
en de grenzen van hun woongebied; 
en om God te zoeken, 
of zij misschien al tastende Hem zouden vinden. 



 

 

Hij is immers niet ver van ieder van ons. 
Want door Hem hebben wij het leven, 
het bewegen en het zijn; 
zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd: 
Want wij zijn van zijn geslacht. 
Als wij dus tot Gods geslacht behoren, 
moeten we niet menen 
dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen, 
op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft. 
Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid, 
laat God thans aan de mensen de boodschap brengen, 
dat zij zich allen en overal moeten bekeren. 
Hij heeft immers een dag vastgesteld, 
waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen 
door een man, die Hij daartoe heeft bestemd. 
Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan 
door Hem uit de doden te doen opstaan.” 
Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden, 
spotten sommigen daarmee 
terwijl anderen zeiden: 
“Daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen.” 
Zo ging Paulus van hen weg. 
Toch sloten sommigen zich bij hem aan 
en kwamen tot het geloof, 
onder wie Dionysius de Areopagiet 
en een vrouw, die Dámaris heette 
en nog anderen. 
Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinte. 
 
Tussenzang (Ps. 148) 
Refrein: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
 
Of: Alleluia. 
 



 

 

Looft de Heer, vanuit heel de hemel; 
looft Hem, al wat hierboven is. 
Looft Hem, al zijn engelenscharen, 
looft Hem, heel zijn legermacht. 
 
Vorsten der aarde met al uw volken, 
heren en rechters in heel het land; 
jonge mannen en jonge meisjes, 
grijsaards en kinderen, allen bijeen: 
 
Laat hen nu prijzen de Naam van de Heer, 
want deze Naam is alleen verheven. 
Roemrijk is Hij boven aarde en hemel. 
 
Roemvol maakte Hij ook zijn volk. 
Hij is de glorie van al zijn getrouwen, 
van Israëls volk, zijn eigen bezit. 
 
Vers voor het evangelie 
Alleluia. 
Hij die alles riep in het bestaan 
en zich ontfermde over ons, zijn mensen, 
Hij is verrezen, Christus, de Heer! 

Alleluia. 
 
Evangelie (Joh. 16, 12-15) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Nog veel heb Ik u te zeggen, 
maar gij kunt het nu niet verdragen. 
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, 
zal Hij u tot de volle waarheid brengen; 
Hij zal niet uit zichzelf spreken, 
maar spreken al wat Hij hoort 
en u de komende dingen aankondigen. 



 

 

Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen 
wat Hij van Mij ontvangen heeft. 
Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen 
wat Hij van Mij ontvangen heeft, 
omdat al wat de Vader heeft het mijne is.” 
 
Gebed Geestelijke Communie 
Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden 
op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden. 

 
 
Donderdag 21 mei Hemelvaart van de Heer 
 Hoogfeest 
 
Eerste lezing (Hand. 1, 1-11) 

Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhoog geheven 

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven 
over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, 
waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen, 
die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, 
en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. 
Na zijn sterven, toonde Hij hun met vele bewijzen 
dat Hij in leven was. 
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen 
en sprak met hen over het Rijk Gods. 
Terwijl Hij met hen at, 
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, 
maar de belofte van de Vader af te wachten 
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: 
“Johannes doopte met water, 
maar gij zult over enkele dagen 
gedoopt worden met de heilige Geest.” 
Terwijl zij eens bijeengekomen waren, 
stelden zij Hem de vraag: 



 

 

“Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” 
Maar Hij gaf hun ten antwoord: 
“Het komt u niet toe dag en uur te kennen, 
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. 
Maar gij zult kracht ontvangen 
van de heilige Geest, die over u komt, 
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, 
in geheel Judea en Samaria 
en tot het einde der aarde.” 
Na deze woorden 
werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven 
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, 
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 
“Mannen van Galilea, 
wat staat ge naar de hemel te kijken? 
Deze Jezus, 
die van u is weggenomen naar de hemel, 
zal op dezelfde wijze wederkeren 
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” 
 
Tussenzang  (Ps. 47) 
Refrein: God stijgt ten troon onder luid gejuich, 
 de Heer met geschal van bazuinen. 
 
Of: Alleluia. 
 
Alle volkeren, klapt in de handen, 
jubelt voor God met blij geroep. 
 
Want groot is de Heer en alom geducht, 
een machtig vorst over heel de aarde. 
 
 



 

 

God stijgt ten troon onder luid gejuich, 
de Heer met geschal van bazuinen. 
 
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, 
voor onze koning een loflied! 
 
Koning is God over heel de aarde, 
zingt dus een psalm voor Hem. 
 
Koning is God over alle naties, 
zetelend op zijn heilige troon. 
 
Tweede lezing (Ef. 1, 17-23) 

God zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen 

Broeders en zusters, 
ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, 
de Vader der heerlijkheid, 
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring 
om Hem waarachtig te kennen. 
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten 
om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, 
hoe rijk 
de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen 
en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. 
Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, 
toen Hij Hem opwekte uit de dood 
en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, 
hoog boven alle heerschappijen, 
machten, krachten en hoogheden 
en boven elke naam, die genoemd wordt, 
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. 
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, 
en Hemzelf, verheven boven alles, 



 

 

heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk, 
die zijn lichaam is, 
de volheid van Hem, die het al in alles vervult. 
 
Vers voor het evangelie (Mt. 28, 19-20) 
Alleluia. 
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer; 
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. 

Alleluia. 
 
Evangelie (Mt. 28, 16-20) 

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. 

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, 
naar de berg, die Jezus hun aangewezen had. 
Toen zij Hem zagen, 
wierpen zij zich in aanbidding neer; 
sommigen echter twijfelden. 
Jezus trad nader en sprak tot hen: 
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. 
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen 
en doopt hen 
in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. 
Ziet, Ik ben met u 
alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” 
 
Gebed Geestelijke Communie 
Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden 
op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden. 

 
 
 
 
 



 

 

Vrijdag 22 mei H. Rita van Cascia, kloosterlinge 
 
Eerste lezing (Hand. 18, 9-18) 
Toen Paulus te Korinte verbleef 
sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem: 
“Wees niet bevreesd, 
maar spreek, en zwijg niet. 
Ik ben met u 
en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, 
want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.” 
Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, 
terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees. 
Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaïa 
keerden de Joden zich als één man tegen Paulus 
en brachten hem voor de rechtbank. 
Zij verklaarden: 
“Deze man tracht de mensen over te halen 
tot onwettige godsverering.” 
Paulus wilde juist iets zeggen toen Gallio de Joden antwoordde: 
“Als het ging over een of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden, 
zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren. 
Maar zijn het twisten over een woord, 
over namen en over die Wet van u, 
dan moet gij zelf maar zien. 
Daarover wil ik geen rechter zijn.” 
Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg. 
Nu wierpen allen zich op Sóstenes, de overste van de synagoge, 
en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag. 
Gallio trok er zich niets van aan. 
Paulus bleef daar nog vele dagen, 
nam toen afscheid van de broeders 
en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila scheep naar Syrië. 
Eerst had hij in Kenchreë zijn hoofdhaar laten afknippen, 
want hij stond onder gelofte. 



 

 

Tussenzang (Ps. 47) 
Refrein: Koning is God over heel de aarde. 
 
Of: Alleluia. 
 
Alle volkeren, klapt in de handen, 
jubelt voor God met blij geroep. 
Want groot is de Heer en alom geducht, 
een machtig vorst over heel de aarde. 
 
Volkeren levert Hij aan ons uit 
en naties legt Hij aan onze voeten. 
Hij kiest het erfdeel voor ons uit, 
de trots van Jakob, zijn welbeminde. 
 
God stijgt ten troon onder luid gejuich, 
de Heer met geschal van bazuinen. 
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, 
voor onze koning een loflied! 
 
Vers voor het evangelie (Joh. 16, 28) 
Alleluia. 
Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; 
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader. 

Alleluia. 
 
Evangelie (Joh. 16, 20-23a) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
gij zult wenen en weeklagen, 
terwijl de wereld zich zal verheugen. 
Gij zult bedroefd zijn, 
maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 
Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd, 



 

 

omdat haar uur gekomen is; 
maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, 
denkt zij niet meer aan de pijn, 
van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 
Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, 
maar wanneer Ik u zal weerzien zal uw hart zich verheugen 
en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 
Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.” 
 
Gebed Geestelijke Communie 
Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden 
op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden. 

 
 
Zaterdag 23 mei  
 
Eerste lezing (Hand. 18, 23-28) 
Nadat Paulus enige tijd te Antiochië had verbleven, 
vertrok hij weer 
en maakte een rondreis 
achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië 
om er alle leerlingen te sterken. 
Intussen was in Éfeze een Jood aangekomen, 
Apollos, een Alexandrijn van afkomst 
en een welsprekend man, 
die doorkneed was in de Schriften. 
Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren, 
sprak vol geestdrift 
en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof, 
hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende. 
Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden. 
Nadat Priscilla en Aquila hem gehoord hadden, 
namen ze hem mee 
en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. 
Toen hij wilde doorreizen naar Achaïa, 



 

 

zonden de broeders aan de leerlingen een brief 
met het verzoek hem goed te ontvangen. 
Daar aangekomen 
was hij door zijn genadegave van veel nut voor de gelovigen, 
want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden 
door aan de hand van de Schriften te bewijzen, 
dat Jezus de Messias was. 
 
Tussenzang (Ps. 47) 
Refrein: Koning is God over heel de aarde. 
 
Of: Alleluia. 
 
Alle volkeren, klapt in de handen, 
jubelt voor God met blij geroep. 
Want groot is de Heer en alom geducht, 
een machtig vorst over heel de aarde. 
 
Koning is God over heel de aarde, 
zingt dus een psalm voor Hem. 
Koning is God over alle naties, 
zetelend op zijn heilige troon. 
 
Vorsten en volkeren komen daar samen, 
vereend met het volk van Abrahams God. 
Aan God komt toe alle macht op aarde, 
de Allerhoogste is Hij. 
 
Vers voor het evangelie (Joh. 14, 18) 
Alleluia. 
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer: 
Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug, 
en uw hart zal zich verheugen. 

Alleluia. 



 

 

Evangelie (Joh. 16, 23b-28) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
wat gij de Vader ook zult vragen, 
Hij zal het u geven in mijn Naam. 
Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. 
Vraagt en gij zult verkrijgen, 
opdat uw vreugde volkomen zij. 
In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; 
er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, 
maar Mij onomwonden 
tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 
Op die dag zult gij bidden in mijn Naam; 
het is niet nodig te zeggen, 
dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn, 
want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij liefhebt 
en omdat gij gelooft dat Ik van God ben uitgegaan. 
Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; 
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.” 
 
Gebed Geestelijke Communie 
Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden 
op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden. 

 
 

 
 
 
 

“Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, 

een licht op mijn pad” (Psalm 119) 
  



 

 

 
 

Noveengebed 
om bescherming tegen het coronavirus 

 
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, 

Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven 
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. 

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u 
en wij vragen door U aan de Heer: 

 
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie, 

genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen. 
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig 

weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren. 
 

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet. 
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, 

geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, 
geef ons licht waar het donker is. 

 
Maria, bescherm ons en onze dierbaren, 

geef ons overgave aan de wil van de Vader 
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. 

Amen 
 

Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks 



 

 

Regina caeli 
 

Regína caeli, laetáre, allelúia 
Quia quem meruísti portáre, allelúia 

Resurréxit sicut dixit, allelúia 
Ora pro nobis Deum, allelúia 

Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia 
Quia surréxit Dóminus vere, allelúia 

  
Orémus 

Deus qui per resurrectiónem Fílii tui 
Dómini nostri Iesu Christi 

Mundum laetificáre dignátus es 
Praesta, quaésumus 

Ut per eius Genetrícem Vírginem Maríam 
Perpétuae capiámus gaúdia vitae 
Per Christum Dóminum nostrum 

 
Amen 

  



 

 

Koningin des Hemels 
 
Koningin des hemels, verheug u, alleluja 
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja 
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja 
Bid God voor ons, alleluja 
Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja 
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja 
 
Laat ons bidden 
God, door de verrijzenis van uw Zoon 
Jezus Christus onze Heer 
hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld 
Wij bidden U 
laat ons door zijn moeder, de maagd Maria 
eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven 
Door Christus onze Heer 
 
Amen 
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