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Viii - Nodigingen

76.    als teken van zijn liefde
voor allen die hem zoeken,
nodigt de heer ons aan zijn maaltijd.
Want hij heeft gezegd:

keuzeteksten:
a) Komt tot mij,

allen, die vermoeid en belast zijt,
en ik zal u rust geven.
Neemt mijn juk op u en leert van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen.

b) ik ben het brood des levens;
wie in mij gelooft, zal nimmermeer hongeren
en wie in mij gelooft zal nimmermeer dorsten.

c) ik ben het levende brood,
dat uit de hemel is neergedaald.
indien iemand van dit brood eet,
hij zal in eeuwigheid leven.

d) ik ben het levende brood,
dat uit de hemel is neergedaald.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven
en ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

e) Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in mij en ik in hem.
gelijk de levende Vader mij gezonden heeft
en ik leef door de Vader,
zo zal ook hij, die mij eet, leven door mij.

f) Zalig die hongeren en dorsten
naar de gerech tig heid,
want zij zullen verzadigd worden.

Komt dan en deelt in zijn gaven,
want zo wil de heer met ons zijn.
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77.    keuzeteksten:
a) hoort de woorden van de apostel Paulus:

‘dit is een getrouw woord
en alle aanneming waard,
dat christus jezus in de wereld gekomen is
om zondaren te behouden.’

b) hoort de woorden van johannes:
‘als iemand gezondigd heeft,
wij hebben een voorspraak bij de Vader,
jezus christus, de rechtvaardige.
en hij is een verzoening voor onze zonden
(en niet alleen voor de onze,
maar ook voor die der gehele wereld’).

Komt dan en nadert tot zijn tafel.
Weet dat de heer u nodigt
om te delen in de overvloed van zijn genade.

78.    dit is de tafel van de heer.
Onze heer jezus nodigt ons
om te delen in dit vreugdefeest.
Van oost en west en van noord en zuid
zullen de volken komen
en aanliggen in het koninkrijk van god.

79.    Vrienden,
dit is het vreugdefeest van het volk van god!
Zij zullen komen van oost en west
en van noord en zuid
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk van god.

lucas vertelt ons hoe onze verrezen heer
met zijn discipelen aan tafel ging,
het brood nam, het zegende en brak
en het aan hen gaf.
toen werden hun ogen geopend
en zij herkenden hem.

dit is de tafel van de heer.
Onze Verlosser nodigt al wie op hem vertrouwen uit
om te delen in het feest dat hij ons heeft bereid.
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80.    gesterkt door het Woord van de schrift
mogen wij ons nu verzamelen rond de tafel
waar de heer spreekt door brood en wijn.
Komt dan, al wie gelooft in zijn Naam,
en deelt in de maaltijd
die hij voor ons heeft aangericht.

81.    brood dat leven geeft
en wijn die het hart verheugt –
in deze tekenen wil de heer met ons zijn.
Komt dan en deelt in zijn overvloed.

82.    dit is het huis van onze god
en hier staat de tafel van de verrezen heer.
Weest dan welkom aan het heilig avondmaal
dat hij heeft ingesteld
tot een teken van zijn liefde en genade.
Komt en deelt in dit brood en deze wijn,
gaven van zijn overvloed.

83.    Wie gedoopt is
en in eigen kerk kan deelnemen
aan de maaltijd van de heer,
mag zich welkom weten in de kring rond de tafel
om dankbaar en gelovig in te stemmen
met de lofzegging en de zegening 
van god, onze hemelse Vader.

84.    de heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben.
christus nodigt ons
om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

85.    in de kerk vieren wij samen
de maaltijd van onze heer.
avondmaal vieren, dat is
brood op je tong
en geurige wijn uit de beker,
dat is uitzien naar de nieuwe stad,
waar de kinderen dansen en zingen.
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als je daar ook naar verlangt,
kom dan naar zijn maaltijd in vrede.

86.    heer, wij zijn niet waard
dat gij onder ons dak komt,
maar uw Woord doet ons leven.
Zo komen wij tot de maaltijd
die U voor ons hebt aangericht
als een teken van vrede.
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iX - gebeden over de gaven

aLGEMENE GEBEDEN

87.    Van U, o heer,
is de grootheid en de kracht,
ja, alles wat in de hemel
en op de aarde is.
Wij loven U, onze god,
en prijzen uw heerlijke Naam.
Wie toch zijn wij
dat wij in staat zouden zijn
deze gaven vrijwillig te schenken?
Want het komt alles van U
en wij geven het U
uit uw hand.
Amen.

88.    heer, onze god, hemelse Vader,
aanvaard ons geloof en onze gebeden
en zegen deze gaven
(dit brood en deze wijn)
die wij U brengen
tot eer van uw Naam
en ten dienste van uw gemeente.
laat dit dankoffer U welgevallig zijn
en een getuigenis van uw liefde tot onze naasten.
dat bidden wij U
door jezus christus,
uw Zoon, onze heer.
Amen.

89.    heer, neem genadig aan
de gaven van uw volk.
geef dat wij in de viering
van uw geheimenis ontvangen
wat wij in oprecht geloof belijden.
door christus, onze heer.
Amen.
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90.    heer, met vreugde brengen wij deze gaven
die gij voor ons eeuwig heil hebt bestemd.
Wij vragen U ootmoedig:
geef dat wij ze met geloof en eerbied omringen
en op waardige wijze ter hand nemen
tot heil van deze wereld.
door christus, onze heer.
Amen.

91.    louter onze gaven, heer,
tot zuivere aanbidding;
laat niet vals klinken
wat onze mond zegt,
en laat niet dubbelzinnig zijn
wat onze hand doet.
dat bidden wij U in de messias jezus,
uw eengeboren, eenvoudige Zoon.
Amen.

92.    gezegend zijt gij, god,
schepper van al wat leeft.
Uit uw milde hand
hebben wij gaven ontvangen.
aan U dragen wij op
de vruchten van de aarde,
brood en wijn,
het werk van onze handen.
maak het voor ons
en voor allen tot leeftocht
op weg naar uw koninkrijk,
voor nu en altijd.
Amen.

93.    O heer, wij zijn één met de aarde,
wij leven van spijs en drank.
al wat wij zijn en hebben
hebt gij bedoeld om brood te zijn ten bate van uw rijk
en wijn ter verkwikking van onze naaste.
Neem dan de ontoereikende gaven,
die wij beschaamd te berde brengen,
op in het offer van Uw Zoon
die mens geworden is in onze plaats
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om vlees en bloed te zijn voor velen.
Amen.

94.    god, bron van leven,
uw goedheid is onbegrijpelijk.
Op handen dragen wij
uw gaven: brood en wijn,
vol van uw levensgeest.
Wij danken en loven U,
daaraan hecht ons hart,
tot in eeuwigheid.
Amen.

95.    Vader in de hemel,
U geeft ons mensen
alles wat wij nodig hebben.
daarvoor danken wij U.
Wij willen U helpen
uw gaven door te geven,
zodat iedereen genoeg krijgt,
elke dag opnieuw.
Wij danken U bovenal
voor uw grootste geschenk:
jezus christus,
uw Zoon en onze heer.
Amen.

tIJDEIGEN GEBEDEN

advent

96.    heer, zie hier onze gaven
(dit brood en deze wijn).
maak dat wij onszelf geven
in toewijding aan U,
zoals gij U aan ons schenkt
bij de komst van uw Zoon,
jezus christus, onze heer.
Amen.
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97.    god, onze Vader,
        wek hoop in ons hart

op de nieuwe wereld
die komen zal,
en aanvaard in deze gaven
onze bereidheid onszelf te geven
voor elkaars geluk,
naar het voorbeeld van hem
die in ons midden is:
jezus christus, onze heer.
Amen.

98.    god, onze Vader,
aanvaard met deze gaven
ons geloof in jezus,
de zoon van maria,
en maak ons leven
tot een danklied voor U
die onze Verlosser zijt,
van in den beginne,
vandaag en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Kersttijd

99.    heilige Vader,
ontvang (in dit brood en deze beker en)
in al onze gaven
onze dank om uw grootste gave:
jezus, onze heiland.
moge hij ons maken
tot mensen van uw welbehagen,
dit uur en al onze dagen,
tot in eeuwigheid.
Amen.

100.  god, hemelse Vader,
uw Zoon, als mens geboren,
is de afglans van uw heerlijkheid.
aanvaard het aardse goed
dat wij U brengen
en schenk ons uw goddelijke gave:
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vrede die geen einde neemt
in christus, onze heer.
Amen.

Epifanie

101.  heer, wij zijn hier gekomen
om met onze gaven
U hulde te brengen.
Neem dit dankoffer
(van brood en wijn) aan
en openbaar U aan ons
in christus, onze heer.
Amen.

102.  hemelse Vader,
zegen ons (in brood en beker, en)
in al onze gaven
met uw welbehagen,
en doe ons gelijken
op uw veelgeliefde Zoon,
die ons levenslicht is:
jezus christus,
uw dienstknecht, onze heer.
Amen.

Veertigdagentijd

103.  heilige Vader, 
aanvaard in deze gaven 
ons besef 
dat wij niet kunnen leven van brood alleen,
maar enkel van het woord
dat komt uit uw mond:
hij die het voedsel is
voor het leven van de wereld,
jezus christus, onze heer.
Amen.
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104.  god, onze Vader,
aanvaard in deze gaven
ons geloof in uw Zoon, 
jezus christus,
en maak ons bereid om zijn weg te gaan,
deze veertig dagen
en tot in eeuwigheid.
Amen.

105.  trouwe Vader,
aanvaard in deze gaven 
al wat wij zijn 
en schenk ons kracht 
om te leven in het voetspoor van hem
die het brood des levens is:
jezus christus, onze heer.
Amen.

106.  heer, onze god,
zoals de graankorrel die in de aarde valt,
en als de druif, geperst tot wijn, 
zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven.
aanvaard onze gaven
(in dit brood en deze beker)
als teken van onze dank
en maak ons tot waarachtige getuigen
van uw liefde voor onze naasten.
door jezus christus, onze heer.
Amen.

107.  (ook voor de Palm- en Passiezondag)
heilige god,
aanvaard in deze gaven
(in brood en wijn)
onze dank om hem
die uw wil heeft volbracht
ten einde toe,
en doe ons gelijken
op uw evenbeeld en gestalte
door de kracht van uw geest,
in deze goede dagen
en heel ons leven.
Amen.
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Witte Donderdag

108.  heer, onze god,
wij brengen U dank
in onze gaven,
in brood en wijn.
maak ons deze avond
en in uw koninkrijk
tot deelgenoten
van uw Zoon,
die zich ten einde toe
ten dienste gesteld heeft
van al uw mensen:
christus, onze heer.
Amen.

Pasen

109.  aanvaard, heer, met deze gaven
goedgunstig de gebeden van uw volk
en geef dat wij
die thans het blijde Paasfeest vieren
een bron van eeuwige vreugde vinden
in de verrijzenis van uw Zoon,
christus, onze heer.
Amen.

110.  levende god,
zegen ons in deze gaven
(in dit brood en deze wijn),
en doe ons delen
in de opstanding van jezus,
de levende,
die de dood heeft overwonnen,
eens en voorgoed,
en om wie wij U danken,
deze dag en zolang wij bestaan.
Amen.
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111.  sterke god,
gij hebt uw Zoon opgewekt uit de dood.
in hem vernieuwt gij heel uw schepping.
Wij bidden U
dat wij in deze gaven (van brood en wijn)
hem herkennen mogen als de opgestane heer,
die heerst over leven en dood,
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen.

Paastijd

112.  god, bron van leven,
gaandeweg hebt gij
door uw woord ons hart geopend.
doe ons, nu wij onze gaven brengen,
uw Zoon herkennen 
in het breken van het brood
en leg zijn geest op ons,
het vuur van uw liefde.
Amen.

113.  heilige Vader,
met deze gaven van onszelf
(van brood en wijn)
leggen wij ons leven in uw hand.
maak ons nieuw
en vermeerder ons geloof 
in uw verrezen Zoon,
jezus christus, onze heer.
Amen.

114.  heer, wij bidden U:
aanvaard ons en onze gaven
die wij U vol vreugde brengen.
Nu reeds zijt gij
de bron van onze blijdschap;
geef ons dan ook de eeuwige vreugde.
door jezus christus, onze heer.
Amen.
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115.  heer, onze god,
aanvaard in deze gaven
ons geloof in hem
in wie de schriften zijn vervuld,
en maak ons vol
van zijn heilige geest,
uw levensadem,
vandaag en tot in eeuwigheid.
Amen.

116.  god van vrede,
gij hebt door het getuige nis
van het sterven en verrijzen
van de goede herder
ons uit de dood doen opstaan.
maak ons bekwaam tot alle goed,
om uw wil te volbrengen
en voltooi in ons het werk
dat U welgevallig is.
door jezus christus, onze heer.
Amen.

Hemelvaart

117.  goede god,
aanvaard in deze gaven
ons geloof in uw Zoon,
die gij een plaats hebt gegeven
aan uw rechterhand.
leer ons te leven zoals hij,
om eens te mogen delen
in zijn heerlijkheid
en te wonen bij U.
Amen.

Pinksteren

118.  god, ieder woord en elk gebaar is ontoereikend
om het verlangen uit te drukken
dat vandaag in ons leeft.
daarom bidden wij U:
zend uw geest
die alles in allen vervult,
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en aanvaard onze gaven
(dit brood en deze beker).
geef dat ze vrucht dragen in deze wereld,
zodat wordt voltooid wat nog onvolkomen is.
door jezus christus, onze heer.
Amen.

119.  heilige Vader,
zegen ons en onze gaven
met de scheppende geest
van de verrezen heer
die ons bevestigt in uw verbond 
met ons mensen,
vandaag en alle dagen.
door christus, onze heer.
Amen.

120.  god, wanneer gij uw geest zendt,
vernieuwt gij het gelaat van de aarde.
bronnen doet gij daaruit ontspringen
en voedsel geeft gij aan al wat leeft.
Wij bidden U:
aanvaard ons en onze gaven
en voed ons met het ware brood.
geef ons te drinken
uit de bron van levend water:
jezus christus, uw Zoon, onze heer.
Amen.

trinitatis

121.  hemelse Vader,
gij die genadig en barmhartig zijt,
tot U komen wij
met de gaven van uw schepping
(dit brood en deze wijn).
Wij bidden U:
openbaar in deze tekenen
het geheim van uw liefde.
doe ons delen in het leven
van uw eniggeboren Zoon
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en schenk ons uw heilige geest
die ons tot nieuwe mensen maakt,
deze dag en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen.

Zomertijd en herfsttijd

122.  heilige Vader,
vervul ons van uw levensadem,
als wij onze gaven brengen
ten dienste van uw koninkrijk
in hemel en op aarde.
geef dat al wat gij geschapen hebt
zo een teken van uw liefde mag ontvangen.
door jezus christus, onze heer.
Amen.

123.  god, onze Vader,
aanvaard de gaven van ons hart en onze handen
(dit brood en deze wijn)
tot lof en eer van uw Naam,
tot welzijn van ons allen
en heel uw heilige Kerk
omwille van hem,
die wij daarin gedenken:
jezus christus, onze heer.
Amen.

124.  heer,
gij hebt ons weggeroepen uit onze verdeeldheid
en ons samengebracht 
rondom uw Woord (en uw tafel).
aanvaard in uw goedheid onze gaven en gebeden,
en vervul ons met blijdschap
om uw aanwezigheid
ten dienste van heel uw schepping.
door christus, onze heer.
Amen.
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125.  laat, bidden wij, heer,
het offer van dank
dat wij U brengen
in deze gaven van onszelf
ons zuiveren en vernieuwen.
door christus, onze heer.
Amen.

126.  heilige Vader,
gij hebt ons geroepen
om U te kennen
en te leven naar uw wil.
Wij bidden U:
aanvaard in deze gaven
(van brood en wijn)
onze bereidheid
te werken in uw wijngaard
tot welzijn van anderen
en heel uw Kerk, 
naar het voorbeeld
van jezus, uw Zoon, onze heer.
Amen.

127.  aanvaard, heer, bidden wij, deze gaven
en voltooi in ons
het goede werk dat gij begonnen zijt.
maak dat wij waakzaam uitzien
naar de dag van christus, onze heer.
Amen.

128.  heer, onze god,
open onze ogen voor het goede
dat wij van U ontvangen.
mogen (dit brood en deze wijn en)
al onze gaven tekenen worden
van onze dankbaarheid,
en meewerken ten goede
aan de voltooiing van uw koninkrijk.
door jezus christus, onze heer.
Amen.
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X - gebeden na de maaltijd

aLGEMENE GEBEDEN

129.  dankt de heer, want hij is vriendelijk. (halleluja.)
Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
(Halleluja.)

[loof de heer, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige Naam.
loof de heer, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw gebreken geneest,
die uw leven verlost van het graf,
die u kroont met goedertierenheid
en barmhartigheid.
loof de heer, mijn ziel.]

Wij danken U, almachtige god,
dat gij ons door deze heilzame gaven hebt verkwikt,
en wij bidden U: wees ons genadig.
Wil door het geheim van uw sacrament
onze wandel heiligen,
opdat wij vervuld worden
van vruchten der gerechtigheid.
door onze heer jezus christus, uw Zoon,
die met U en de heilige geest
leeft en regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

[gaat heen in de vrede des heren.
God zij lof en dank.]

130.  U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader,
dat gij ons de gemeenschap met uw Zoon 
geschonken hebt,
en wij bidden U:
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven,
U ter eer, onze naaste tot heil.
Amen.
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131.  Wij danken U, heer,
dat wij door jezus christus, uw Zoon,
mensen van uw toekomst mogen zijn,
zo zeker als wij deze gaven ontvingen.
Wij danken U
voor wat hij als mens van vlees en bloed
voor ons heeft doorstaan.
Wij danken U
voor elk woord dat van U uitgaat.
schenk ons, heer, uw geest.
geef ons inzicht in uw wil
en plant uw gerechtigheid voort over de aarde.
laat ons geloof niet ophouden
en onze liefde toenemen
door jezus christus, onze heer.
Amen.

132.  heer, onze god,
wij hebben uw Woord gehoord
en uw brood gebroken voor elkaar.
laat dat voor ons een teken zijn
dat gij ons nabij zijt,
dat wij van U zijn,
door U gevoed,
door U geliefd.
Wij bidden U:
verlaat ons niet,
gij, onze heiland in eeuwigheid.
Amen.

133.  Wij danken U, heer,
voor de gaven die wij van U hebben ontvangen.
Versterk in ons de geest van uw Zoon
die onder ons kwam om uw wil te volbrengen,
en maak ons tot zijn volgelingen, 
vandaag en alle dagen
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

134.  gij draagt en voedt de wereld
dag aan dag,
en dieper dan wij durven vermoeden,
zijt gij aanwezig,
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overal waar wij gaan.
Wij danken U voor die aanwezigheid,
die zo verborgen en kwetsbaar,
zo trouw en daadwerkelijk is.
Wij geloven daarin en wij leven van U,
zoals wij leven van het brood,
zoals wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Amen.

135.  dat wij uw Woord vernomen hebben, god,
dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar,
laat dat voor ons een teken zijn
dat U dicht bij ons bent,
dat wij uw mensen zijn,
door U gevoed, door U bemind.
Verlaat ons nooit, wij bidden U,
wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond,
en meer dan dat:
onze toekomst, onze Vader.
Amen.

136.  brood uit de hemel hebt gij ons gegeven,
waardoor ons geloof wordt gevoed,
onze hoop vermeerderd
en onze liefde versterkt.
Wij bidden U, heer:
wek in ons de honger op naar hem
die het levende en ware brood is,
en laat ons leven van ieder woord
dat voortkomt uit uw mond.
door christus onze heer.
Amen.

137.  liefhebbende god,
zoals een moeder haar kinderen voedt,
zo voedt gij ons in deze maaltijd
met brood en wijn
en schenkt gij ons eeuwig leven.
help ons, die uw goedheid hebben geproefd,
te groeien in genade en geloof,
door jezus christus, onze heer.
Amen.
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138.  heer, wij brengen U dank
voor de kracht en de blijdschap
van deze gemeenschap
met het lichaam en bloed van christus,
voor zijn tegenwoordigheid in ons en bij ons,
elke nieuwe dag.
Zend ons nu uit in de wereld
met de kracht van uw geest
om te leven en te werken
tot uw lof en eer.
Amen.

139.  heer, zonder U kunnen wij geen vrucht dragen.
Wij bidden U:
bewaar ons door de gaven
die wij van U mochten ontvangen
in de gemeenschap met uw Zoon,
opdat hij in ons blijft
en wij in hem:
christus, onze heer.
Amen.

140.  Nu wij uw gaven hebben ontvangen,
bidden wij U, heer:
laat in ons de genade groeien
om vruchten te dragen van liefde en trouw,
van vrede en gerechtigheid.
door christus, onze heer.
Amen.

141.  god, wij mochten delen
in het ene brood en de ene beker.
Wij bidden U:
laat ons zó leven dat wij één worden in christus
en met blijdschap vruchten voortbrengen
die heilzaam zijn voor heel de wereld.
door christus, onze heer.
Amen.

142.  heer, onze god,
met open handen zijn wij hier gekomen
en gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel.
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leer ons met anderen te delen
wat wij in overvloed van U ontvangen hebben.
door christus, onze heer.
Amen.

tIJDEIGEN GEBEDEN

advent

143.  eeuwige god, op wie wij wachten,
gij hebt ons gevoed met het brood
dat eeuwig leven schenkt.
geef dat wij altijd waakzaam blijven,
opdat wij gereed mogen zijn
om de mensenzoon te ontvangen,
jezus christus, onze heer.
Amen.

Kersttijd

144.  bron van genade en waarheid,
wij danken U voor uw gaven
waarin gij ons eeuwig leven schenkt.
geef dat wij altijd de weg volgen van uw Zoon,
die tot ons gekomen is
om ons uw liefde te doen kennen,
opdat wij nieuw geboren worden.
Amen.

Epifanie

145.  goede god,
gij hebt ons gevoed met uw Woord
en met uw gaven.
Vervul ons met uw heilige geest,
opdat het licht van uw heerlijkheid
mag schijnen in heel de wereld.
dat vragen wij U
in naam van jezus christus, onze heer.
Amen.
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Veertigdagentijd

146.  heer, die ons sterkt met heilzame gaven,
verlicht ons, bidden wij,
met de glans van uw tegenwoordigheid,
opdat wij bereidvaardig de weg mogen volgen
van hem die door het lijden
opging naar de heerlijkheid:
christus, onze heer.
Amen.

Palmzondag

147.  heer jezus christus,
gij hebt uw intocht gehouden in ons midden.
door brood en wijn
hebt gij ons laten delen in uw liefde.
bewaar in ons het werk van uw barmhartigheid,
opdat ook wij het kruis opnemen
en met U verrijzen ten leven.
Amen.

Witte Donderdag

148.  god van liefde,
gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel
en de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:
blijf ons nabij,
ook in de nacht die komt.
laat ons nooit alleen,
zelfs niet in de dood.
dat bidden wij U in naam van hem
die ons is voorgegaan naar U:
jezus, de levende.
Amen.
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Pasen

149.  eeuwige god,
dit is de dag die gij gemaakt hebt.
Wij danken U voor al uw goede gaven,
voor het brood en de wijn,
levenstekenen van de gestorven en opgestane heer.
geef dat wij, daardoor gesterkt,
groeien in geloof dat vreugde schept,
in hoop die leven doet,
in liefde die alle dood overwint.
Amen.

Paastijd

150.  god, als wij U zoeken,
zijt gij ons reeds nabij
en midden onder ons aanwezig.
doe onze hoop herleven
in hem die wij hebben herkend
bij het breken van het brood.
Wek ons vertrouwen
dat gij zijt: god-met-ons,
in christus onze heer.
Amen.

151.  eeuwige god, wij danken U
dat gij uw eniggeboren Zoon hebt gegeven,
die gestorven is om onze zonden
en opgestaan tot onze rechtvaardiging.
geef dat de levende,
die wij herkenden in het breken van het brood,
onder ons mag blijven als het avond wordt,
hij die in de morgen aan zijn leerlingen is verschenen:
christus, onze heer.
Amen.

Dienstboek binnenwerk_Dienstboek I - binnenwerk  08-03-10  08:41  Pagina 827



828                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

Pinksteren

152.  god, gij geeft uw overvloed van gaven 
aan de mensen.
bewaar uw kerk in de liefde
die gij geschonken hebt.
doordring ons met de dauw van uw geest
om vruchten te dragen
van vrede en gerechtigheid,
en bevestig hetgeen gij in ons bewerkt hebt.
door christus, onze heer.
Amen.

153.  god, wij prijzen en wij loven U,
omdat wij mochten delen
in het gastmaal van uw genade,
dat gij voor ons bereid hebt.
Wij bidden U:
doe ons delen in de kracht van uw geest,
opdat wij uw grote daden verkondigen
aan heel de schepping.
dat vragen wij U
door christus onze heer.
Amen.

154.  (ook als slotgebed)
maak ons vrij als vogels, god.
U heeft ons de ruimte gegeven
om te worden wie wij zijn.

maak ons vrij als vogels, god.
geef ruimte aan alle mensen:
jongens en meisjes,
mannen en vrouwen.
geef dat wij elkaar mogen vinden
in vriendschap en verbondenheid. 

maak ons vrij als vogels, god.
U gaf ons de aarde.
Wij mogen erop leven
en ervoor zorgen.
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help ons het zo te doen
dat zij een goede aarde blijft,
zodat wij er vrij kunnen leven.
Amen.

allerheiligen

155.  god, bron van alle heiligheid
en gever van al wat goed is,
mogen wij die uw gaven hebben ontvangen,
als vreemdelingen en pelgrims op aarde
eens worden verwelkomd met al uw heiligen
aan het hemels bruiloftsmaal
op de dag van uw koninkrijk,
door jezus christus, onze heer.
Amen.

Voleindingszondagen

156.  heer, aan allen hebt gij uw gaven uitgedeeld, 
uw opdracht toevertrouwd.
geef dat wij meedelen aan elkaar
wat wij van U gekregen hebben.
laat ons waakzaam blijven en trouw
tot alles in liefde is volbracht
en gij ons voorgoed in uw vreugde binnenvoert.
door christus, onze heer.
Amen.

157.  slotgebed
god,
U bent voor ons een moeder
en een vader tegelijk.
U weet het allerbeste
wat wij nodig hebben.
geef ons vandaag uw zegen
en help ons die met anderen te delen,
morgen en alle dagen.
Amen.

Dienstboek binnenwerk_Dienstboek I - binnenwerk  08-03-10  08:41  Pagina 829



830                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

Xi - gebeden voor de bid- en dankdag

158.  (ook bij Genesis 1)
Wij danken U voor deze aarde
waarop wij mogen wonen.
Als uw tuin
mogen wij haar bewerken
en bewaren:
een wereld voor mensen
en dieren.
Wij danken U voor deze aarde,
zo groot en wijd
en prachtig om te zien.
Wij mogen wonen
in de wijde ruimte
van uw heerlijkheid.
daarvoor danken wij U, god.
Amen.

159.  (na de prediking of als besluit van de voorbede)
allergenadigste Vader,
uw lieve Zoon christus jezus heeft ons geleerd
dat zij zalig zijn,
die uw Woord horen en het bewaren.
maar daar wij het niet kunnen bewaren,
tenzij gij met uw geest in onze harten schrijft,
zo bidden wij U:
wil satan van ons weren,
dat hij ons uw Woord niet ontrove.
Wil ons stenen hart wegnemen,
opdat het ontkiemde zaad van uw Woord
niet verdorre.
Wil ook de zorgen van deze wereld,
die het Woord willen verstikken,
uit ons hart uitroeien,
en maak ons tot een goede aarde,
opdat uw heilig Woord, dat daarin gezaaid is,
menigerlei vruchten voortbrenge,
tot heiliging van uw Naam –
door uw Zoon, onze here jezus christus.
Amen.
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160.  Uw wijsheid, heer,
laat alles geschieden op tijd en stond:
de opgang van de zon en haar ondergang,
het kiemen van het zaad
en het trekken van de vogels.

laat ons zien hoe ook in ons leven
voor alles een tijd gegeven is:
een tijd om te werken
en een tijd om te spelen,
een tijd om te overleggen
en een tijd om te beslissen,
een tijd om te beginnen
en een tijd om te eindigen,
een tijd om op te staan
en een tijd om te gaan slapen.

en hoe er een tijd is voor de ernst
en een tijd voor de lach,
een tijd voor zwijgen
en een tijd voor spreken,
een tijd voor het gebed bij U
en een tijd voor spreken met mensen.
een tijd om alleen te zijn
en een tijd om bijeen te zijn.

laat ons aanvaarden dat er
een tijd is om te wachten
en een tijd om te spoeden,
een tijd om onszelf te vormen
en een tijd om anderen te helpen,
een tijd om te verzamelen
en een tijd om weg te schenken.

Verleen ons, heer,
het rechte gebruik van de tijd,
totdat gij komt en zegt:
dit is de tijd die iedere tijd vervult.
Kom nu tot mij om gelukkig te zijn voor altijd.
Amen.
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Xii - gebeden ter gedachtenis van gestorvenen

Een gebed als in onderstaande voorbeelden kan in elk voorbede-

gebed worden ingevoegd.

161.  heer, wij gedenken voor uw aangezicht
wie ons zijn voorgegaan
in de glorie van uw koninkrijk,
.......
Wees met uw genade
bij hen die achterbleven.
Zo bidden wij:
Heer, ontferm U.                      (of andere acclamatie)

162.  gedenken wij in ons midden
wie ontslapen zijn
in vertrouwen op gods genade,
.......
Wees met ons, heer,
gij die droefheid in vreugde kunt veranderen.
Zo bidden wij:
Heer, ontferm U.   (of andere acclamatie)

163.  Wij gedenken, heer, onze geliefde doden
die in de vrede van uw heerlijkheid zijn ingegaan:
.......
schenk uw nabijheid, god, aan wie achterbleven
en doe ook ons uitzien naar het eeuwig leven,
door christus, onze heer.
Zo bidden wij:
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

                                                             (of andere acclamatie)

164.  Wij gedenken, heer, 
hen die door de dood
uit ons midden zijn weggenomen
en die nu rusten
in de vrede van uw koninkrijk,
.......
Wij danken U voor al het goede
dat zij hebben gebracht.
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Zegen ons met de aanwezigheid van uw genade.
Zo bidden wij:
Gij die verrezen zijt, verhoor ons gebed.

                                                             (of andere acclamatie)

165.  heer, gedenk hen die ons zijn ontvallen,
die bevrijd zijn van hun lijden,
gedenk allen die gij door de dood heen
opgenomen hebt in uw Vaderhuis,
.......
Vermenigvuldig uw liefde, god,
over ons allen
en geef dat wij midden in het leven
onze ogen gericht houden op U.
Zo bidden wij:
Gij die ons doet leven, wees ons genadig.

                                                             (of andere acclamatie)
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Xiii - gebeden bij bijzondere gebeurtenissen 

166.  Een gebed voor onvoorziene omstandigheden, waar -
door
I. de dienst voortijdig moet worden afgebroken
II. de dienst moet worden onderbroken

O god, hoor ons gebed,
onze stem hapert (stokt),
zingen lukt niet meer,
geschrokken als wij zijn
door wat hier plotseling gebeurde.
Wij bidden voor ..... (naam)
die ......
en voor allen die bij hem/haar horen.
Wees hen nabij,
zend uw engelen uit,
dat zij ... (naam) behoeden.

i.    en houd ons ten goede,
nu wij deze dienst beëindigen;
wees met ons allen
op al onze wegen
door jezus christus, onze heer.
Amen.

ii.   en doe ons herade men,
hernieuw onze aandacht,
geef ons moed en vertrouwen
om door te gaan
met deze dienst,
waarin gij onze toevlucht wilt zijn
door jezus christus, onze heer.
Amen.

Bij schokkende gebeurtenissen

167.  genadige god,
door uw Zoon hebt gij ons geleerd
dat niets in leven of sterven
ons kan scheiden van uw liefde.
Zie dan in genade neer op allen
over wie een groot verdriet gekomen is
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door ..... (in .....).
help hen die gewond zijn,
ontferm U over de stervenden.
sterk allen die hulp verlenen.
troost en bescherm hen
die hun geliefden verloren hebben of missen.
geef licht in het duister
aan allen die de wanhoop nabij zijn,
en wees ons een gids en een toevlucht
in leven en in sterven,
door jezus christus, onze heer.
Amen.

168.  heer, als ons geloof wankelt
en uw liefde voor ons ver weg lijkt,
wanneer de beproeving ons verwart
en moedeloosheid ons aangrijpt,
zult gij, onze Vader, ons toch helpen.
Want over ons is gekomen .....
heer, gij zijt de kracht der zwakken,
de troost voor wanhopigen.
de toevlucht voor uw kinderen 
op ieder moment.
gij zijt ons enig licht in de duisternis,
gij zijt het leven voor hen die gestorven zijn.
geef ons uw vrede,
geef ons rust en vertrouwen.
heer, blijf bij ons.
Amen.

169.  Onze lieve Vader,
gij zijt god, 
van vóór de wereld ontstond,
gij blijft god,
wanneer zij er niet meer is.
Omgeef ons in deze korte tijd van leven
met uw liefde,
en verdrijf alle angst en vrees.
sterk ons in het geloof
dat zin en voleinding van de wereld
rusten in uw wil.
door jezus christus, onze heer.
Amen.
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