
1 

 

Gebed om kracht en vertrouwen (2) 
 
 
1. Kruisteken 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Vader van barmhartigheid, zend uw goede Geest 
en maak mij ontvankelijk voor uw Woord. 
 
(stilte) 
 
 
2. Lezing van Gods Woord (1 Tess 5, 12-24) 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 
 
Wij verzoeken u, broeders en zusters,  
om hen te erkennen die onder u arbeiden,  
die u leiden in de Heer en u terechtwijzen,   
en om hen vanwege hun werk  
meer dan gewone liefde waardig te keuren.  
Bewaar de vrede onder elkaar.   
Wij vermanen u, broeders en zusters:  
wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen,  
ondersteun de zwakken, heb geduld met allen.   
Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt.  
Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen.   
Wees altijd verheugd.  
Bid zonder ophouden.  
Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus.  
Blus de Geest niet uit,  
kleineer de profetische gaven niet,  
keur alles, behoud het goede.  
Houd u ver van alle soort kwaad.  
De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al;  
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard blijven  
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.   
Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.  
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3. Psalm 121 
 

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:    
vanwaar kan ik hulp verwachten?   
 
Mijn hulp zal komen van God de Heer,    
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,    
Hij slaapt niet, die waakt over u.   
 
Hij sluimert niet en Hij slaapt niet,    
die over Israël waakt. 
  
De Heer is het die u behoedt,    
Hij staat als een wacht aan uw zijde.   
 
Bij dag zal de zon u niet deren,    
bij nacht doet de maan u geen kwaad;   
 
De Heer bewaart u voor onheil,    
uw leven houdt Hij in stand.   
 
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan    
op deze dag en altijd.  
 
Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. 
 
Zoals het was in het begin en nu en altijd,  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 
4. Aanroepingen 
 
Heer Jezus, Gij hebt blinden de ogen geopend. 
Laat ook ons uw goedheid zien. 
 
Heer Jezus, Gij hebt doofstommen doen spreken. 
Maak ook ons tot getuigen van uw barmhartigheid. 
 
Heer Jezus, Gij hebt genezing en redding gebracht. 
Genees ons van alles wat ons hart gesloten houdt. 
 
Heer Jezus, Gij brengt licht waar mensen in duisternis tasten. 
Toon ons de weg die ons voert naar nieuw leven. 
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Heer Jezus, Gij schenkt hoop en nieuwe toekomst. 
Bevrijd ons van al wat bang en onzeker maakt. 
 
Heer Jezus, Gij hebt uzelf gegeven als voedsel voor velen. 
Leer ons hoe wij ons leven kunnen breken en delen. 
 
Heer Jezus, Gij komt aanwezig in ons midden. 
Doe ons delen in de vreugde van uw verrijzenis. 
 
 
5. Onze Vader 
 
 
6. Slotgebed 
 
God van alle leven,  
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. 
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. 
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,  
Door zijn goedheid en verzoening  
heeft Hij nieuwe toekomst geopend  
voor mensen die verloren waren.  
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,  
in deze dagen van onrust en onzekerheid. 
Geef ons kalmte, wijsheid en moed  
om te onderscheiden wat we kunnen doen  
om anderen tot steun te zijn  
en deze crisis te helpen overwinnen. 
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen  
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 
en houd in ons het geloof levend  
dat Gij alles ten goede leidt. 
Door Christus, onze Heer. 
 
 
7. Zegen 
 
De Heer schenke ons zijn zegen,  
Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven. 
Amen. 
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