Avondgebed | Taizé-stijl | thema: gebed
v: Wij geloven dat onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt
heeft.
a: Amen

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs Zijn Heil’ge naam, prijs de Heer, mijn ziel, die
mij het leven geeft.
Evangelielezing | Lucas 11:5-13
5 D aarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in
de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want
een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te
zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De
deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je
te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en he t hem geeft omdat
ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn v riend zo onbeschaamd blijft
aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en
er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden
opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal
worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een v is
vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een
ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven
schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de he mel dan niet de he ilige Geest geven
aan wie he m erom vragen.
Citaat
So easily do we pray for the wrong things: for strength that we may achieve, and God
giv es us weakness that we may be humble; for health that we may do great things,
and God gives us infirmity that we may do better things; for riches that we may be
happy, and God gives us poverty that we may be wise; for power that we may have
the praise of men, and God gives us weakness that we may feel the need of him; for
all things that we may enjoy life, and God gives us life that we may enjoy all things;

and so, receiving nothing that we have asked for but all that we have genuinely hoped
for, our prayer has been answered and we have been blessed. (anonymous writer)
[Stilte]
O Lord, hear my prayer
O Lord, hear my prayer
When I call answer me
O Lord, hear my prayer
O Lord, hear my prayer
Come and listen to me
Ge beden
We bidden voor de wereld in nood, de kerk wereldwijd, voor mensen om ons heen en
voor onszelf. We sluiten af met een gezamenlijk Onze Vader.
In the Lord I'll Be Ever Thankful

Zegenbede
We bidden dat de Heer voor ons zal zijn, om ons de we g te wijzen,
dat de Heer achter ons zal zijn, om ons te beschermen,
dat de Heer naast ons zal zijn, om ons te leiden alle dagen van ons leven,
dat de Heer onder ons zal zijn, om ons op te vangen wanneer we struikelen,
dat de Heer boven ons zal zijn, om ons met zijn zegen en met zijn vrede te vervullen.
Amen

