Een bundeltje handreikingen aan werkgroepen
om werk te maken van een moment van bezinning
voordat het werk aangepakt wordt.
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INLEIDING
Hans Bouma: Op adem komen
Bidden. Je vouwt je handen, je sluit je ogen. Duidelijk
hoorbaar of ook in de stilte ga je in gesprek met iemand.
Je richt het woord tot de Eeuwige.
Bidden. De alles afplattende westerse cultuur moedigt er
niet toe aan. Gebruik toch je verstand. God? Die tijd hebben
we gehad. Bidden is zinloos. Spreken in de ruimte.
Een slag in de lucht.
Maar nog altijd komt het voor – bidden. Mensen kunnen
wijzer zijn, wijzer dan de cultuur. Bidden is voor hen iets
zeer reëels. Vol vertrouwen, overtuigd van zijn aandacht,
wenden zij zich tot hun Schepper. Ze zijn veilig bij Hem.
Ooit kwamen ze uit zijn hand, ontsprongen ze aan zijn hart.
Welwillend rust zijn blik op hen. Ze horen hun naam. Het is
alsof ze thuiskomen. De toon, die ze aanslaan, mag dan ook
heel vertrouwelijk zijn.
Thuiskomen. Om met Hem, je God, diepgaand te spreken
over alles waar het op aankomt in het leven. Diepgaand, en
ook uiterst concreet – in de trant van het zo voorbeeldige
Onze Vader.
Thuiskomen. Of ook: op adem komen. Op de adem van de
Eeuwige, de God die je ooit tot aanzijn riep. Een God, die
blijvend in je geïnteresseerd is. Een God, die grote plannen
met je heeft. Hoeveel mag je betekenen voor zijn Koninkrijk.
En mét dat je op zijn adem komt, haal je ook zelf weer ruim
adem. Een gesprek met God werkt altijd verhelderend,
zuiverend. Het bepaalt je bij je bestemming, je ware identiteit.
Het inspireert je om mens te zijn, waarachtig, maximaal mens.
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ROND KWETSBAARHEID

1.
Avondgebed
Blijf bij ons, Heer,
want het wordt avond
en de dag is reeds ten einde.
Blijf bij ons
en bij uw heilige kerk.
Blijf bij ons
op de avond van deze dag,
op de avond van ons leven,
op de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw goedheid en genade,
met uw woord en heilig Sacrament,
met uw troost en zegen.
Blijf bij ons
als over ons daalt
de nacht van angst en droefenis,
de nacht van twijfel en bekoring,
de nacht van eenzaamheid en verlatenheid,
de nacht van ziekte en smart,
de nacht van de bittere dood.
Blijf bij ons
en onze broeders en zusters in den vreemde,
bij allen die ons dierbaar zijn,
bij de gevangenen en vermisten,
bij de vluchtelingen en ontheemden,
bij allen, die moedeloos en terneergeslagen zijn.
Blijf bij ons
en al uw gelovigen
in tijd en eeuwigheid. Amen.
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2.
Stil zijn
Je
Je
Je
Je

denkt misschien dat je wat moet zeggen.
denkt misschien dat je me moet opvrolijken.
wilt me misschien weer zien lachen en genieten.
denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.

Wat ik je vraag is dit:
wil je eens
en nog eens
luisteren naar mijn verhaal,
naar wat ik voel en denk.
Je hoeft alleen maar stil te zijn,
me aan te kijken,
me tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet
zelfs niet te begrijpen,
maar - als het kan slechts te aanvaarden,
zoals het voor mij voelt
Je luisterend aanwezig zijn
maakt mijn dag anders.
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3.
Heer, raak mij aan met uw adem
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht, wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
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4.
Herbergzaam
Al die mensen
angstig wegduikend voor het leven –
omdat het één grote bedreiging is,
één grote vuist die beukt en beukt.
O God, dat ze schuilen bij ons,
schuilen in alles wat wij hebben
aan warmte, licht, vitaliteit.
Hoe herbergzaam
zal onze ziel moeten zijn.
Vergeef ons als wij tekortschieten –
wanneer wij zo enghartig
en kleinzielig als we kunnen zijn
uitsluitend
onze eigen interesses verdedigen.
Uitsluitend,
hen uitsluitend.
Vergeef ons die armoede –
als hiervoor tenminste
vergeving voor is.
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ROND VIEREN

1.
We weten dat er mensen zijn
Heer,
we weten dat er mensen zijn
die de moed niet meer hebben
om te bidden
en ze hebben het gevoel
dat ze te ver van U zijn afgedwaald
en durven niet meer terug.
Diep in hun hart willen ze dat wel,
want er blijft voortdurend
een heimwee naar U.
Ze leven met een blijvend gevoel
iets te hebben verloren.
Heer,
geef het hun terug,
zeg het hun, dat Uw liefde grenzeloos is
en Uw vergeving ongekend.
Roep hen op, zoals U de dag
oproept uit de nacht
en in het nieuwe licht
zullen ze U hervinden
en gelukkig zijn.
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2.
Er zijn van die dagen
Heer,
er zijn van die dagen
dan voel ik in mijzelf een diepe rust.
Ik heb dan het gevoel dat ik méér van U krijg
dan ik mij bewust ben.
Op die momenten wil ik U dankzeggen.
Maar hoe doe je dat?
Een paar woorden die je uitspreekt, zoals:
‘Ik dank U, Heer’,
lijken mij toch wat weinig.
Wat doe je als je dankbaar bent?
Dankbaarheid is veel meer dan
een paar zinnetjes.
Heeft dankbetuiging niet te maken met ‘doen’?
En dat ik op z’n minst moet proberen
te doen wat U verlangt?
Heer,
laat mij U danken in wat ik ‘doe’.
(Toon Hermans)
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3.
Dans mee met Vader, Zoon en Geest
Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.
Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Betlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond
buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.
Zing mee, wij zijn door deze Drie
in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.
Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!
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4.
Bron van liefde, licht en leven
(Mel. Wat de toekomst brenge moge)

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.
Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zo dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.
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5.
Zoveel is ermee gezegd
Uw Woord o God –
Zoals het ons herkent,
ons onthult in onze ware gedaante.
Uw Woord o God –
zoals het ons verruimt, verrijkt,
ons inspireert tot het hoogste,
het meest menselijke,
ons inspireert
om scheppend en bevrijdend
in het leven te staan –
ons inspireert deel te nemen
aan de beweging van uw Zoon,
de beweging ‘Koninkrijk’.
Uw Woord o God –
dat wij er nooit van verstoken zijn.
Zoveel staat of valt ermee.
Zoveel is ermee gezegd.

11

6.
Gij hebt mij ’t eerst bemind
Gij hebt mij ‘t eerst bemind,
o God.
De hele dag,
het hele leven door
bemint Gij mij het eerst.
Als ik in de morgen ontwaak
En mijn ziel tot U wend,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.
Als in de dageraad
ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U,
zijt Gij mij voor:
Gij hebt mij ‘t eerst bemind.
Als in de dag
ik mij onttrek aan de verstrooiing van het leven,
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.
En ik, ondankbaar mens,
die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer
het eerst mij hebt bemind.
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7.
Valt er wat te vieren dan?
Er is snel een misverstand gewekt
wanneer je over vieren spreekt.
Is verdriet te vieren?
Is honger te vieren?
Is onrecht te vieren?
Wie vieren en viering begrijpt
als het hooghouden van de Naam van God,
die klinkt als een stem van belofte,
bij licht en bij donker,
die mag volhouden:
God is te vieren bij alles wat het leven brengt.
God,
Mensen hebben het zo nodig
om hun dromen vast te houden
ondanks alles wat gebeurt.
Was Jij het niet zelf,
die jouw volk voorging als een wolkkolom overdag,
als een vuurzuil in de nacht?
Wees dan ook vandaag bij ons
als geestrijke verbeelding
om in woord en gebaar
jouw Naam verder te vertellen
tot vreugde bij het leven van dag tot dag. Amen.
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8.
Winter
Door vorst verharde grond
onbarmhartig
ondoordringbaar,
niet om door te komen.
Dichtgeslagen
onbereikbaar.
Dat dit niet over ons gezegd mag worden…
God, verwarm ons gemoed,
kom met jouw Geest van liefde en vrede
ons verzachten.
Maak ons open
maak ons vaardig tot verstaanbaar over en weer
opdat jouw scheppingsdrift
over ons vaardig worde
tot vrede en alle goeds hier en daar buiten. Amen.
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ROND BESTUUR EN OVERLEG

1.
Lente
Optrekkende mist
doorzeefd door stralen warmte,
jouw zon
die opgaat over al het goede en kwade
dat in deze wereld gebeurt.
Beloftevol, die morgenzon,
nieuwe lente in ons hart,
fris denken met nieuw elan,
gevoed en aangevuurd
door jouw Beloftevolle Woord
waarin het leven ademt.
Wil ons zo overkomen.
Dan mag het ons en Jou tot vrede strekken.
Amen.
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2.
Zomer
De zomerse geluiden
van kirrende leeuweriken
zwevend in de middagzon.
Overkoepeld door zoveel licht en warmte.
Geborgen in jouw goedheid, God,
mogen wij ons vergezeld weten
met liefde, vrede.
Ga met ons op avontuur,
doe met ons de nieuwe ontdekking op
dat jouw verhaal het beste in mensen opdiept.
Zegen ons doen en laten,
ons rusten en werken
met het licht van jouw ogen.
Dit vragen wij voor vandaag, morgen en verderop. Amen.
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3.
Jezus, die langs het water liep
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam;
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
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4.
De Geest van God waait als een wind
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
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5.
Bij wie anders
Wij zijn er zo aan toe –
aan taal die inzicht geeft,
een bevrijdend inzicht,
uitzicht, een verrassend uitzicht.
Taal die ons bereikt
en genezend, zalig bereikt
waar geen mens ons meer bereikt.
Taal die ons verdiept en verheft,
ons sterkt in ons zelfrespect.
O God,
bij wie anders moeten wij zijnom zulke taal,
bij wie anders dan bij U.
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6.
Niet zonder ons
Met grote volharding
nodigt Gij ons maar uit
uw partners te zijn –
U bij te vallen
in uw liefde voor het leven,
uw strijd tegen de chaos.
Gij hoopt er zo op:
úw hoogste waarden,
liefde, recht, vrede,
ook ónze hoogste waarden.
Op geestverwanten hoopt Gij.
Dat Gij ons
zó nodig wenst te hebben,
zó’n appèl op ons doet,
geeft ons een vreemd,
een heel nieuw gevoel
van eigenwaarde.
God zijt Gij, machtig God.
Maar niet zonder ons.
Machtig God zijt Gij,
wanneer wij mens zijn,
machtig mens.
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7.
Ik ben een schakel in uw ketting, Heer
Tot een welbepaalde dienst,
hebt Gij mij, God, geschapen.
Een taak mij toevertrouwd
die Gij een ander niet kunt geven:
mijn zending.
Wellicht zal ik die zending hier op aarde
nooit heel duidelijk zien.
Maar na dit leven legt Gij alles uit.
Ik ben een schakel in de ketting, Heer,
die alle mensen met elkaar verbindt.
Gij hebt mij niet voor niets gemaakt.
Waar Gij mij zendt
zal ik het goede doen,
vrede stichten en waarheid verspreiden
al besef ik het zelf maar half –
als ik uw gebod maar onderhoud.
Daarom, mijn God, vertrouw ik op U.
Wat ik ook word,
waar ik ook ben,
wat mij mag overkomen,
niets kan mij van U scheiden.
En Gij, die Vader zijt en Vriend,
weet goed waarheen Gij met mij wilt.
Ik ben een schakel in uw ketting, Heer,
al wat Gij doet heeft zin.
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8.
Gebed van een kerkvader
Dood, zaai me niet op je akker
vóór ik een goede tarwekorrel ben geworden!
God, laat me niet voor uw gelaat verschijnen
vóór ik heilig geworden ben…
Van het ene ogenblik op het andere
word ik voortgejaagd door telkens een andere wind:
nu eens ben ik een gekroonde koning,
dan weer net een bedelaar.
Ik verander voortdurend
als een wiel dat blijft rondwentelen.
Mijn tarwe is vermengd met onkruid en kaf,
en uw goede zaad ligt midden tussen de doornen
op de akker van uw knecht.
Alleen U, mijn God, vertel ik mijn nood;
mijn verlangen gaat enkel uit naar U
en uw grote barmhartigheid.
Levenden en doden, beiden behoren U toe;
laat me niet in mijn zonden sterven.
Verander mijn aren, Heer, in brood
vóór de maaier op me afkomt;
vul eerst mijn druif met wijn
en laat dan de plukker in mijn buurt.
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ROND MAATSCHAPPIJ EN DIAKONIE

1.
De toekomst is al gaande
De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.
De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.
De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in;
de dood zal niet meer zijn.
De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.
De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
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2.
Uw Geest
Zomaar o God
zijn wij slechte verstaanders,
wij kennen onszelf – en Gij kent ons,
zomaar zijn wij buitenstaanders.
Wij luisteren wel naar U,
maar innerlijk blijven wij onbewogen,
er verandert verder niets.
Uw Geest, o God!
Voorzie ons van uw Geest.
Niet eerder bereikt uw Woord
de diepten van onze ziel,
niet eerder valt het zaad
in goede aarde
dan wanneer Gij daar zelf
de condities voor schept.
O God, schenk ons uw Geest,
opdat wij niet
buiten de werkelijkheid staan,
de werkelijkheid van uw Woord,
de werkelijkheid van deze wereld
die Koninkrijk wordt.
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3.
Toetssteen
Is er een toetssteen
waaraan ‘geloof’ getoetst kan worden?
Is er een maat
waarmee de waarheid van geloof gemeten kan worden?
Is er een woord
dat maatgevend en richtinggevend
kan zijn voor wat wij ‘geloof’ noemen?
Zo’n woord zou ‘liefde’ kunnen zijn,
‘hartgrondige liefde’.
Geen liefde op het eerste gezicht,
maar liefde die vanuit ons binnenste groeit,
vanuit ons hart,
dat openstaat voor God
en opengaat voor de ander naast ons.
Zo heten wij elkaar welkom
op deze 5e zondag van de Veertigdagentijd.
Buigen wij in deemoed ons hoofd
en nemen wij in stilte onze levensweg voor ogen
om te zien waar wij kansen misten
om alle ruimte te geven aan de liefde.
God,
zoveel kansen dag aan dag
om hartgrondig af te weren, weg te doen
wat mensen beschadigt en bezeert.
Zoveel momenten dag aan dag
om hartgrondig liefde op te vatten
voor wat waar en oprecht is
voor wat mensen tot geluk en vrede strekt.
Vergeef ons als wij uw liefde weersproken hebben
in doen en laten, in spreken en zwijgen.
Breng ons tot inkeer en bezinning,
schrijf jouw woord van liefde in ons binnenste
en ga met ons een weg van leven, aan dood voorbij.
25

-stilte-

4.
Om in dienst te staan van het ware geluk
Heer, maak mij een werktuig van uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat overwoekert.
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst.
Laat me de waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen waar duisternis heerst.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.
En moge ik bij dit alles zoeken,
niet zozeer getroost te worden,
dan wel te troosten,
niet zozeer begrepen te worden,
dan wel te begrijpen,
niet zozeer bemind te worden,
dan wel te beminnen.
Want het is door te geven dat men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeving bekomt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.
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5.
Even iets minder voor een ander
Even iets minder voor een ander.
Even iets minder …….
Even niet iets meer, maar iets minder.
We hebben veel, we kunnen en doen veel, we willen veel.
We hebben daardoor teveel aan ons hoofd,
we voelen ons overvraagd en overvoerd.
Even iets minder bezig zijn met de buitenwereld,
minder bezig zijn met de ander en wat anderen ervan vinden,
minder investeren in ons luxe leventje.
Daardoor wat minder druk, druk in ons leven,
wat minder onrust in ons hoofd,
wat meer rust en stilte.
De waan van de dag zal ons minder belemmeren,
de rust van binnen geeft ons energie,
de stilte geeft ons de ruimte beter waar te nemen.
We kunnen wat dichter bij onszelf komen,
we kunnen vinden waar wij echt naar verlangen,
we kunnen aangeraakt worden door iets anders,
we kunnen geraakt worden door anderen.
Alsjeblief wat minder en zo wat meer voor een ander.
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6.
Herfst
Nu het herfst wordt
gaat de zomer herinnering worden
aan warmte
aan avontuur
en lange wandelingen
van verrassing op verrassing,
want zovele vergezichten, God,
brachten ons Jou te binnen.
Nu het herfst is
Dringt de mist zich op
en komt nevel ons vertellen
dat het goed is
om even bij onszelf te toeven,
in onszelf te keren
om te zien
in stilte
dat er zoveel ligt nog
om op te pakken
om goed te doen
liefde te zijn
om vrede gezicht te geven
van mens tot mens.
Wil zo met ons gaan
Jij die onze God bent
met wie wij
gerust de weg verder willen gaan. Amen.
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ROND KINDEREN

A. SAMEN MET DE KINDEREN
1.
Ontvankelijk
Dat wij ontvankelijk zijn,
als bomen zo ontvankelijk
voor al het goede
dat Gij ons hebt toegedacht.
Dat wij ons wijdvertakt
naar U uitstrekken,
o God,
dat wij met alle poriën
van onze ziel geopend
U een kans gevende kans om U woordelijk
aan ons mee te delen,
ons letterlijk te omhelzen
met uw boodschap
van heil en vrede.
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2.
Talent
Iedereen is wel ergens goed in.
De een is goed in taal, de ander in rekenen.
Een ander kan goed schilderen
en weer een ander blinkt uit in tekenen.
De kunst is om bij jezelf na te gaan,
te ontdekken waar jij goed in bent.
Weet je?
Word nu maar eens stil
En ga maar even na bij jezelf:
Waar heb jij talent voor?
Is het voor zingen?
Is het voor sport?
Is het voor genieten?
Is het voor leven?
Ja, leven!
Daar hebben we allemaal talent voor,
want ademen, dat kan iedereen helemaal vanzelf.
Maar daarnaast....
Ga maar eens na bij jezelf:
Waar heb jij talent voor, waar ben jij goed in?
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3.
Dankgebed
Goede God,
Wij danken Je voor het talent dat Je ons geeft.
Het maakt ons bijzonder, het geeft ons vreugde.
Soms moeten we ons talent nog ontdekken of ontwikkelen.
God, wij danken Je voor al die keren dat Je ons laat openstaan
voor ons eigen talent.
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4.
Waar ben Je nou?
God,
Jij laat ons genieten van alle goede dingen op de aarde:
De zon, de zee, de bossen en velden
en ook de vogels in onze achtertuin.
Daarin vinden wij soms veel geluk.
Maar soms zit het ons tegen in ons leven,
dan zijn wij boos en verdrietig.
Als wij dan al denken aan Jou,
dan vragen wij: “Waar ben Je nou?!”
Danken willen wij, God,
dat wij vandaag hier samen mogen zijn
om te werken aan ons geloof.
Wil Jij bij ons zijn en met ons meedoen?
Dan zal het ons goed gaan,
nu en verderop. Amen.
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B. IN DE WERKGROEP
1.
Psalm 8 in kindertaal
Verborgen achter uw naam komt U
in de taal van een kind voor de dag.
U schuilt in mamma en tata.
Dit loflied kan iedereen horen
en zelfs ongehoord bent U aanwezig.
U bent het inzicht dat U er bent
in het gras en kwijlende koe,
een steen op de landweg, in water,
zand, wind. U ademt tussen de woorden
en zingt in de taal van een kind.
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2.
Gebed
God, of hoe Jij ook genoemd, gekend wilt zijn,
wees hier vandaag bij ons.
Wees in ons luisteren
naar wat om ons heen gebeurt
in deze wereld,
waarin mensen elkaar brood geven en hoop,
aandacht en liefde.
Wees in onze verhalen,
die wij elkaar en onze kinderen vertellen.
Geef ons in
jouw warme liefde.
Maak ons geloofwaardig,
zodat kinderen aan ons ervaren
dat geloven in jouw Belofte zo gek nog niet is.
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3.
Geest van God, zo vol van liefde
(Mel. Wat de toekomst brenge moge)

Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.
Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.
Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie
Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij,
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.
Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.
Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij,
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.
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COLOFON

*Dit bundeltje is ontstaan uit een actiepunt dat opgenomen is in
het Parochieplan van de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart
en van de Parochie Heilige Geest.
Deze beide parochies hebben in hun samenwerkingsverband
aangegeven naast alle praktische en inhoudelijke zaken ook met
nadruk te willen werken aan de bevordering van een
gebedscultuur binnen de werkgroepen.
*De Maatschap Liturgie, bestaande uit Jan Voeten en Gerard
Oostveen, heeft voor de compositie van dit bundeltje een greep
gedaan uit allerlei teksten die beantwoorden aan de doelstelling.
*Verschillende bronnen hebben bijgedragen aan de concrete
tekstvoering van dit bundeltje:
~Katholiek Gebedenboek
~Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk (2013)
~Gedichten, gebeden en meditaties van allerlei tekstschrijvers
uit de wereld van heiligen, kerkvaders, theologen, theater en
pastoraat.
~De eigen creativiteit.
Rijen/Dongen
Januari 2014
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