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Gebed 
Zal de dag nog komen 
Dat de bergen bedekt zijn met vrede 
De heuvels getooid met gerechtigheid? 
Dat al wat ademt 
Niet langer zucht en schreit? 
Met uw schepping in nood  
Roepen wij om U 

   
Zal die dag nog komen 
Voor wie wakker liggen 
In de nacht 
Verdrietig, zwaar van zorgen, 
Eenzaam en ongerust 
Door bange dromen? 
Met uw mensen in nood  
Roepen wij om U. 

 
Zal die dag nog dagen  
Voor wie te lijden heeft 
Van man en macht, 
Voor wie geen helper heeft 
Voor wie de vlam van hoop 
Is gedoofd 
En alle verwachting begraven? 
Met wie vergeten raken 
Roepen wij om U       (S. de Vries) 

 

 
Lied van Jesaja 
Het volk dat tast in het duister 
Dat woont in de schaduw van dood, 
Groot licht zal het aanschouwen. 
Hij doet ons lachen en juichen 
Als in het uur van de oogst. 
 
Het slavenjuk op onze schouder 
Breekt Hij aan stukken, dat uur. 
De stokken van onze drijvers, 
De laarzen die ons trapten 
Zullen vergaan in het vuur. 
   
Zoontje uit ons geboren, 
Onze vader word jij. 
Wij noemen je ‘vredekoning’, 
Jij zal op je schouders dragen 
Gerechtigheidsheerschappij.    (Oosterhuis) 
 
 
Lied van Maria 
 
Schoot die niemand draagt, 
Onbegonnen vrouw, 
Nog geen man kent mij, 
Nog geen kind mijn naam. 
 
Naar U klinkt mijn ziel, 
Richt mij. Doe mij staan 



Rechtop, dat ik zie. 
Geef mijn naam een klank. 

 
Dat ik hoor. Roep mij 
Uit dit diensthuis weg. 
Wek uw kracht in mij 
Dat ik mij bevrijd. 

 
* 
Engel die mij vond, 
Die mijn naam uitsprak 
Als een zegening – 
Stem uit wijd licht land 

 
Waar gerechtigheid 
Als rivieren stroomt, 
Waar de wijnstok bloeit 
Tegen klippen op, 

 
Toon mij niet vergeefs 
Wat mijn ziel verlangt. 
Geef dat ik volhard 
In dit vergezicht.    (Oosterhuis) 

 
 

Gebed 
 

God, 
Gij tekent voor ons een nieuwe wereld 
Van solidariteit en vrede uit, 

Gij tekent voor ons de krijtlijnen 
Van uw grote plan voor mens en wereld 
En Gij nodigt ons uit om daaraan te werken. 

 

Laat ons dan niet toe dat wij blijven vastzitten 
In ons eigen wereldje van zelfgenoegzaamheid. 
Open onze ogen en laat ons zien 
Hoe wij met alle mensen samen 
Uw plan handen en voeten kunnen geven. 

 
Open ons hart en laat ons voelen 
Dat Gij voor ons hoop en toekomst zijt 
En dat wij samen met U 
Die nieuwe wereld kunnen bereiken. Amen 
(Welzijnszorg, liturgiemap) 
 
 

Zegenbede van sint Patrick 
 

De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen 
De Heer is achter je om je in de armen te sluiten 
De Heer is onder je om je op te vangen 
Wanneer je dreigt te vallen. 
De Heer is in je om je te troosten 
De Heer omgeeft je als een beschermende muur 
Wanneer anderen over je vallen 
De Heer is boven je om je te zegenen. 
Zo zegene je God, vandaag, morgen 
En tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

(Welzijnszorg, liturgiemap) 


