
 OCHTENDGEBED
v. = voorganger
l. = lector
a. = allen

Openingsresponsie
v. De aarde is van God,
a. DE WERELD EN WIE HAAR BEWONEN. [Psalm 24,1]

v. Zie hoe goed het is, en kostbaar,
a. ALS MENSEN WERKELIJK SAMENWONEN. [Psalm 133,1]

v. Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
a. GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND. [Psalm 85,11]

v. Al zouden de leerlingen van de Heer ook zwijgen,
a. DAN ZULLEN DE STENEN NOG ROEPEN. [Lukas 19,40]

v. Heer, open mijn lippen;
a. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER! [Psalm 51,17]

Ochtendlied > facultatief

Belijdenis
v. Wij belijden Gods tegenwoordigheid in onze wereld.

v. Met al Gods schepselen belijden wij
dat ons geschonken wordt

a. HET WONDER VAN HET LEVEN,
DE HOOP OP GERECHTIGHEID VOOR ALLEN,
DE DROOM VAN VREDE OP AARDE.

v. Met Israël, Gods volk, belijden wij
dat ons verkondigd wordt

a. GODS WOORD IN WET EN PROFETEN,
GODS VERBOND MET ALLE VOLKEN,
GODS BELOFTE VAN HOOP EN LEVEN.

v. Met heel Gods kerk belijden wij
dat God overal aanwezig is:

a. ZO HOOG VERHEVEN ALS DE SCHEPPER
EN ZO NABIJ ALS DE MENSENZOON,
ALLES DOORDRINGEND MET HEILIGE GEEST.

Onze Vader
v. Bidden wij het gebed dat de Heer ons leert: [Lukas 11,2-4]
a. VADER, UW NAAM WORDE GEHEILIGD,

UW KONINKRIJK KOME!-
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ONS NODIGE BROOD,
GEEF ONS DAT DAGELIJKS;
EN VERGEEF ONS ONZE ZONDEN,
WANT OOK ZELF VERGEVEN WE
AL WIE IN DE SCHULD STAAT BIJ ONS;
EN LEID ONS DOOR DE BEPROEVING!
AMEN.

Psalm
l. Wij lezen de Psalm van vandaag. > Psalmenrooster

Schriftlezing
l. Hoor nu een Woord van God. > Leesrooster

l. Voor uw Woord in de Schriften,
voor uw Woord in ons midden,
voor uw Woord in ons hart,

a. DANKEN WIJ U, O GOD.

Ochtendgebed
v. Wij worden stil voor God

en openen ons voor deze nieuwe dag.
(stilte)
God vol erbarmen,

a. HOOR ONS GEBED.

[maandag:]
v. God,

in wiens hart liefde is en gerechtigheid,
toon ons vandaag wie wij moeten liefhebben
en wat wij moeten aanvechten of veranderen
opdat uw wil geschiedt op aarde.

Vermeerder onze hoop,
verjaag onze apathie;
spreek tot onze verbeelding
en verdiep onze toewijding,
totdat wij tekens worden van uw koninkrijk
waarvoor wij met anderen samen bidden.

a. AMEN.

[dinsdag:]
v. God van leven,

Zon voorbij elke zon,
Ziel voorbij elke ziel,
aanhoudende Heelmeester
van ons ganse bestaan,
toon ons in alles dat wij aanraken
en in ieder die wij ontmoeten
de voortdurende bevestiging
van uw aanwezigheid rondom ons,
opdat wij nooit denken dat u afwezig bent.
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In al het geschapene bent u aanwezig;
in elke vriend die we hebben
schijnt het zonlicht van uw aanwezigheid door;
in iedere vijand die ons pad lijkt te kruisen,
bent u aanwezig, zoals in de wolk,
om ons uit te dagen tot liefde.
Toon uw glorie in de grauwte;
onthul voor ons uw aanwezigheid in de storm
tot al onze vreugden gezien worden
als een uitdrukking van u,
en onze alledaagse taken zich onthullen
als sacramenten
in het wereldwijde huis van uw liefde.

a. AMEN.

[woensdag:]
v. O God,

die aan uw dienaren Columba,
Willibrord en Bonifatius
moed, geloof en blijheid schonk,
en hen uitzond over heel Europa
om uw Woord naar ieder schepsel te brengen,
wij bidden u om eenzelfde geestkracht
voor uw kerk, juist vandaag.
Bevorder het doel van onze geloofsgemeenschap
om geheimen te onthullen
en nieuwe wegen te vinden naar het hart van velen.
Mogen wij onder elkaar
oprechte liefde en vrede koesteren,
en geef dat plekken van uw trouw
blijven bestaan als een schuilplaats en een licht.
Door Jezus Christus.

a. AMEN.

[donderdag:]
v. O God,

u hebt ons vervuld met een sterke hoop
dat uw koningschap op aarde zal komen
en hebt ons geleerd daarvoor te bidden.
Maak ons dankbaar voor de tekenen ervan
en laat ons werken en bidden
voor de volmaakte dag
wanneer uw wil zal geschieden
op aarde zoals in de hemel.
In Jezus’ naam.

a. AMEN.

[vrijdag:]
v. Zoals Christus dichtbij ons is,

zo woont u, o God, in ieder van ons
en niet in een huis van hout en steen.
Ons innerlijk hebt u vernieuwd;
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wíj zijn uw tempel,
lichaam van Christus.
Al vallen de muren en vervalt de kerk,
wij zijn uw woonplaats;
u woont in onze adem,
in onze handen en voeten;
het zijn ònze ogen
waarmee u, in mededogen,
omziet naar de wereld.
Wij danken u voor deze pleisterplaats,
voor richting, ruimte en rust.
Maar wij bidden u:
breng ons steeds weer naar buiten,
naar de kruispunten en brandhaarden
van onze wereld,
waar mensen elkaar
het licht in de ogen niet gunnen
en volkeren elkaar
naar het leven staan.
Want ten dienste van deze opdracht
− te wandelen als kinderen van het licht
en uw getuigen in de wereld te zijn −
is dit huis van hout en steen gebouwd.
Zo bidden wij in Jezus’ naam.

a. AMEN.

[zaterdag:]
v. O God,

u legt uw zegen op ons
nu wij deze dag samen beginnen.
Bewaar ons in de waarheid
waarin wij rechtens leven;
bepaal ons bij de waarheid
waarvan wij ons ten onrechte afkeren.
Want wij vragen u niet om wat wij wensen,
maar om dat waarvan u weet
dat wij het nodig hebben,
nu wij deze dag en onszelf
opdragen aan u.
Door Jezus Christus, onze Meester.

a. AMEN.

Slotresponsie
v. In vieren en werken –
a. GOD IS ONS NABIJ.

v. Verzameld en verstrooid –
a. GOD IS ONS NABIJ.

v. Nu en altijd weer –
a. GOD IS ONS NABIJ.

AMEN.
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