Liturgica
Gebeden in samenspraak met heel de gemeente
(De vetgedrukte delen door heel de gemeente te bidden)
1.

Diaconaal gebed

Heer, u bent door de woestijn gegaan,
uw knechten leefden in gevangenissen op water en brood.
Voor mensen met honger en dorst
roepen we u aan met heel uw gemeente:
ontferm u, Heer.
Voor kinderen die niet naar school kunnen gaan
roepen we u aan met heel uw gemeente:
ontferm u, Heer.
Voor zieken en zwakken in de wereld en in onze samenleving
roepen we u aan met heel uw gemeente:
ontferm u, Heer.
Voor vluchtelingen, gevangenen, oorlogsslachtoffers
roepen we u aan met heel uw gemeente:
ontferm u, Heer.

2.

Gebed om de Geest

Heer,
Breng ons onder de indruk van uw grootheid.
Wees bij ons in spreken en in zingen en in stilte.
We weten uit de geschiedenis met uw volk,
dat u niet zomaar blij bent met mooie woorden en gebaren
of een feestelijke sfeer.
God van ontferming,
hoor ons gebed.
Daarom bidden wij: kom daarover met uw Geest,
zodat ons zingen lofprijs wordt,
ons bidden u bereikt,
en uw woorden ons hart raken.
God van ontferming,
hoor ons gebed.
Verhoor ons roepen uit de nacht.
ontferm u over ons allen.
Vader, wij zijn kleine kinderen van u,
zie ons aan in Christus.
God van ontferming,
hoor ons gebed.
3.

Gebed voor de verkondiging

Heer,
we bidden voor de verkondiging van uw evangelie
zolang u nog niet terugkomt.
Laat uw woord klinken in woorden en wonderen,
in uw indrukwekkende schepping,
laat het doorklinken, daar waar mensen zijn.
U wilt toch dat mensen tot inkeer komen,
tot een begin van besef wie u bent.
Heer, hoor mijn gebed,
antwoord mij als ik roep.

Leid ons op de weg naar uw toe
en leer ons het geheim van woord, water en wijn
het woord dat ons de weg wijst,
het water dat ons schoonwast,
de wijn die wijst op de verbintenis met u en elkaar.
Heer, hoor ons gebed,
antwoord mij als ik roep.
U kwam om aan armen het goede nieuws te brengen,
laat ze het horen overal in de wereld.
U kwam om verslagen harten hoop te bieden,
raak ons hart aan
en het hart van veel mensen
en til ons boven onze ellende uit.
Heer, hoor ons gebed,
antwoord mij als ik roep.

4.

Gebed om vrede

Heer God, geef ons
uw hulp bij alles wat we doen,
uw leiding in al onze problemen,
uw bescherming in ieder gevaar,
uw vrede bij alles wat ons drukt.
Met heel de gemeente bidden wij:
heb medelijden, Heer.
Heer, laat mij in vrede leven met mijn omgeving,
laat mij in vrede slapen onder uw bescherming.
Vergeef mijn onrust en onvrede,
het onweer in mijn binnenste,
en schenk mij daarom uw vrede.
Met heel de gemeente bidden wij:
heb medelijden, Heer.
Waar mensen niet aan vrede denken,
maar aan haat en geweld,
zijn er toch ook nog anderen die wel naar vrede verlangen?
Heer, wees aanwezig in de nood van oorlogsgebieden.
Geef vrede aan een mens die het aan u vraagt.
Geef hen te ontkomen aan het kwaad.
Met heel de gemeente bidden wij:
heb medelijden Heer.
We danken u voor de vredesmissie van uw zoon Jezus Christus,
Door hem kunnen wij deze wereld aan u opdragen.
Met heel de gemeente bidden wij:
heb medelijden Heer.

