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ten geleide

ICHTHUSKERKGEBEDEN

advent - epifanie
Adventskyrië
V: Geef het niet op met ons, God
G: BRENG ONS TOT LEVEN
V: Spreek uw woord in onze wereld
G: BRENG ONS TOT VREDE
V: Zie het duister van geweld en haat
G: WEES IN ONS HET LICHT,
AMEN
Consistoriegebed in de Adventstijd
God, onze Vader,
Op deze zondag
zijn wij als gemeente bijeengekomen
om uw lof te zingen,
U te danken voor uw verschijnen onder ons
in een mensenkind.
Zegen deze dienst,
waarin een mensenkind gedoopt zal worden.
Zegen onze voorganger,
als zij ons laat weten van uw woord
dat onder ons is geschied.
Schenk ons warmte en licht.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Openingswoorden in de Kerstnachtdienst:
V: Wees welkom, want het licht is geboren
G: STERKER DAN ALLE DUISTERNIS
V: Wees welkom want ook jij bent voor het licht bestemd
G: WIJ DANKEN GOD
V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest
G: AMEN

Voorbereidingsgebed voor Kerst
God,
Zoals u is er maar één.
U wijst paleizen en tempels van de hand
U verschijnt daar
Waar wij het ’t minst verwachten
Wat moeten wij met u beginnen?
Of: begint u iets met ons?
Open ons dan voor uzelf
Want we zijn hartverscheurend alleen
En willen daar tegelijk vanaf
Én dat graag zo houden.
Door Jezus Christus, onze Heer…
Gebeden voor de Kerstnacht
God van het licht, we bidden voor een wereld vol
beschadigde mensen, ontworteld, gewond door geweld,
gevlucht en verdreven, zonder toekomst. Wijs ons
samen de weg en verlos ons van het kwaad in ons hart
en in onze wereld.
God die mensen in het oog houdt, wij bidden voor wie
eenzaam is en geen plek heeft om feest te vieren, voor
wie verdrietig is en bang, of geraakt door de dood, wees
bij hen en droog alle tranen, wilt U hen omarmen als
mensen hen laten vallen.
God van het begin, laat ons dromen van toekomst en
leven, van uw rijk dat baan breekt, de wereld
omgekeerd. Maak ons vredestichters en liedjeszangers,
kunstenaars en grappenmakers, mensen op weg naar
een hemel op aarde.
God in de hoge die ons dichterbij is dan ons eigen hart,
in deze nacht, met nieuw geloof en samen met al onze
gestorven geliefden noemen wij U: Onze Vader..
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Gebed voor de Schriftlezing op Kerstmorgen
God van hemel en aarde,
Verblijd ons door de rijkdom van uw Woord
dat om ons antwoord vraagt.
Laat ons weten dat u het bent
die tegen ons zegt:
Hier ben ik!
en verander ons door uw komst in ons midden,
door Hem, uw Zoon Jezus Christus,
die met u en de Heilige Geest, één enig God,
leeft en regeert in eeuwigheid.
Consistoriegebed voor zondag Onnozele Kinderen
(28 december)
Heer na alle vieringen van Kerst
waarin we de vreugdevolle boodschap
van Uw komen in deze wereld
weer mochten gedenken,
weten we dat de geschiedenis en het leven weer
doorgaan met daarin zoveel wreedheden en
mislukkingen.
Help ons toch dat wij daar niet aan ten onder gaan,
Maar altijd weer mogen beseffen dat Uw licht is
opgegaan,
Dat U er bent en dat U alles omvat.
We bidden voor hem die deze morgen geroepen is
om uw Woord in ons midden te verkondigen
en uit te leggen.
We bidden daarom voor hem en voor de gemeente
om de nabijheid van uw Geest
zodat woorden tot leven komen
en wij samen verstaan wat de weg zal zijn
die we als gemeente hebben te gaan, door Jezus
Christus onze Heer..

ICHTHUSKERKKLOKKEN
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advent - epifanie
Dankzegging en gebeden bij de vesper van Oudjaar
Gezegend bent U God van het verbond
die niet loslaat wat uw hand begon.
Geprezen bent u die ons tijd van leven geeft
om uw grootheid te ontdekken en te genieten.
Nooit genoeg kunnen wij u daarvoor danken.
Eeuwige God, groter dan ons hart,
groter dan de schuld van heel de wereld.
U kent de zorgen die ons in het nieuwe jaar wachten.
De zorg voor een wereld die steeds heviger verscheurd
lijkt te raken,
hoor ons als wij in stilte onze gebeden voor u
neerleggen…
V: zo bidden we samen
G: Heer, ontferm u
Eeuwige God boven alle machten,
u kent ons en noemt ons bij onze echte naam.
In alle omstandigheden van het leven
bent u aan onze zijde.
U bent de ruimte in onze benauwdheid,
u bent de stem die ons bemoedigt,
u bent de pijn die ons hart wil bevrijden.
U weet, er was verlies het afgelopen jaar.
Soms lukte niet wat wij wilden,
in ons werk, in ons leven.
Mensen waar we van hielden
zijn ziek geworden of gestorven.
Mensen hebben ons teleurgesteld,
pijn gedaan, in de steek gelaten.
En ook wij, bewust of onbewust,
hebben anderen onrechtvaardig behandeld.
Hoor ons als wij in deze stilte onze pijn voor u
neerleggen en loslaten..
V: zo bidden we samen
G: Heer, ontferm u
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(vervolg)

Eeuwige God, Vader van alle mensen,
wij danken u voor alles wat er is gelukt dit jaar.
De nieuwe geboorte, de vriendschap, genezing,
geschenken op onze weg, in het werk, in ons
familieleven, de schoonheid van de natuur,
zoveel dat ons trof en bewust maakte
dat het leven niet vanzelfsprekend is.
Wij danken u voor onze vrijheid,
voor het vertrouwen,
voor onze levensadem
waardoor alles mogelijk wordt gemaakt.
De rijkdommen van dit jaar willen wij in deze stilte
voor uw aangezicht herdenken en u danken ..
V: zo bidden we samen
G: Heer, ontferm u
God van de toekomst,
Wij hebben onze eigen zorgen,
moeilijke beslissingen die voor de deur staan,
veranderingen in de kerk van Vlaardingen,
misschien een verslechterende gezondheid,
u kent ons en weet wat er in ons leeft.
Schenk ons de geest van profetie
zodat wij de werkelijkheid van ons bestaan
kunnen doorzien tot op uw eeuwigheid,
en hoor ons in deze stilte
als wij onze verwachtingen
en zorgen voor het komende jaar
voor u neerleggen en loslaten..
V: zo bidden we samen
G: Heer, ontferm u
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Consistoriegebed bij de vesper van Nieuwjaar
God, onze Vader,
U die ons kent en bemint,
ons nabij is in heuglijke en droevige tijden,
wees ons nabij,
in deze eerste vesper van het nieuwe jaar.
Open ons hart,
vervul ons met uw geest,
U, die de bron van leven bent.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Voorbereidingsgebed van de eerste zondag van
Epifanie
Eeuwige God,
u ziet dwars door ons georganiseerde leventje heen
naar de werkelijke schatten van ons leven.
U kent ons verlangen om onze liefde te schenken,
onze humor te delen,
u kent ons verlangen
dat wij barmhartige mensen zullen zijn
die het licht en het geluk in de wereld bevorderen.
Omdat u dat van ons weet,
zelfs als wij het vergeten zijn,
daarom treedt u onze wereld steeds weer binnen.
Open de deuren die wij voor u gesloten houden
door de zachte aandrang van uw liefde,
door Hem uw Zoon Jezus Christus..
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Gebed van de waterwijding bij de doopgedachtenis
op het feest van de Doop van Jezus:
Groot zijt gij, o Heer, en wonderbaar uw werken.
Want Gij die God zijt, niet in woorden te vangen,
eeuwig en onuitspreekbaar gij zijt op aarde gekomen en gij hebt de gestalte
aangenomen van een slaaf en gij zijt aan de mensen
gelijk geworden.
Wij verheerlijken uw goedheid, wij verkondigen uw
mildheid.
Gij hebt onze menselijke natuur bevrijd, heel uw
schepping looft u die zich aan ons openbaarde. Want Gij
onze God hebt de stromen van de Jordaan geheiligd
door uw heilige Geest te zenden, en gij hebt de dood die
er in huisde vernietigd.
Komt dan nu, menslievende Koning en maak dit water
tot water van leven, door de bevruchting van uw heilige
Geest.
O Heer, heilig dit water door uw heilige Geest.
Maak heel hen die het teken van het kruis ermee op hun
voorhoofd ontvangen, of hen die ervan drinken. Zegen
hen en geef hun gezondheid. Moge het allen die ervan
nemen, reinigen naar ziel en lichaam, moge het hen en
hun huis ten goede komen. Want Gij zijt onze God die
door water en Geest onze natuur vernieuwt.
Luister naar ons Heer, verhoor ons. Gij hebt in de rivier
de Jordaan de doop willen ontvangen. Gij hebt de
wateren gezegend. Zegen ook ons die ons hoofd
gebogen hebben voor u, als teken van onze deemoed en
toewijding. Heilig ons door de deelname aan dit water.
Want u bent onze heiliging, en u geven wij de eer, en aan
uw eeuwige Vader en uw heilige en goede Geest die
levend maakt en het levende behoudt, nu en altijd en in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Kanazondag, consistoriegebed
Heer, onze God,
Wij zijn op deze Kanazondag
als uw gemeente samengekomen
om uw Naam te bezingen.
Luister naar ons bruiloftslied, Heer.
Wees met ons in de stilte.
Geef onze voorganger
uw Heilige Geest,
en vervul ook zij die gekomen zijn met uw Geest,
zodat ons hart van uw genade zingt.
Geef ons uw zegen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Gebed bij het opdragen van de gaven
Wij danken u dat onze vreugde u voor alles gaat.
Ons plezier is uw plezier.
Steeds weer geeft u uw goede geschenken.
Aanvaard nu de gaven die wij u brengen
en maak hen tot zegen voor deze wereld.
Aanvaard ons, zoals wij hier zitten,
maak ons gaven voor u en voor elkaar,
maak ons tot mensen
waar het levensplezier van afspringt,
aanstekelijk voor elkaar,
hartverwarmend voor mensen
die verkild zijn en versteend.
V: Dat bidden wij in uw Naam,
G: Amen
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Voorbeden in de tijd van Epifanie
Gezegend zijt gij God van het begin,
en gezegend is Jezus waarin wij uw liefde herkennen.
Vandaag begint u opnieuw met ons, vandaag mag het
verleden rusten en de toekomst zich openen, daar
danken wij u voor.
Wij danken u voor kinderen in ons midden, die ons te
voorschijn vragen door hun weerloosheid en hun
onvoorwaardelijke liefde.
Wees met de kinderen aan wie geen plaats gegund
wordt op deze aarde, met hen die zich alleen moeten
zien te redden, zonder toekomst: wees Gij hun toekomst
als wij die hun niet bieden
zo bidden we samen,…
Gezegend zijt Gij die licht brengt in het duister.
Wij bidden voor mensen die door een donkere nacht
moeten gaan, een nacht van ziekte of dood, een nacht
van rouw of teleurstelling, voor hen wiens leven één
grote nachtmerrie is geworden: laat een ster van
Bethlehem over hen rijzen en laat ons niet ophouden om
licht en leven te schenken waar wij kunnen,
zo bidden wij samen
Gezegend zijt Gij die ons bestaan tevoorschijn roept en
het heelal onderhoudt door de kracht van uw liefde, wij
bidden u voor onze wereld aan het begin van dit nieuwe
jaar: dat zij grote stappen zal doen op weg naar zorg en
plaats voor allen omdat wij alleen sámen het zullen
redden. Schenk wijsheid en inzicht aan de wereldleiders,
religieuze leiders, de bestuurders van industrie en
economie, schenk ons nieuwe inzichten die wegen
wijzen naar een eerlijker verdeling, doe een generatie
ontwaken die grenzen kunnen overstijgen tot welzijn van
allen,
zo bidden wij samen..
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Gebed voor Aswoensdag
Gij, die alles liefhebt wat bestaat
en die vergeving schenkt
als wij ons tot u wenden:
herschep ons hart, o God,
dat wij bereid zijn
niet alleen te bekennen
waar wij falen
en wat onze fouten zijn,
maar ook ernst te maken
met de blijdschap
om uw eindeloze genade.
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Wijding en oplegging van de as
Heer onze God, zegen deze as,
alles wat overblijft na het vuur.
Zo zal uw vurige liefde
alles verbranden wat tijdelijk is,
om het goud dat u in ons gelegd heeft te behouden.
Wij bidden u:
laat deze as het teken zijn
dat wij die het goed bedoelen en soms verkeerd doen,
niet tot onze dood met schuld beladen blijven.
Laat deze as ons zicht geven
op nieuw en waardevol leven,
een leven van vrede en geluk voor allen.
Teken ons met deze as,
zodat wij vol moed de weg van Jezus zullen volgen,
door de dood heen naar nieuw leven,
deze dag en heel ons leven,
door Jezus Christus, onze Heer
G: Amen
(bij het plaatsen van het askruisje op het voorhoofd:)
V: stof ben je en tot stof zul je terugkeren
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Voorbereidingsgebed bij de vesper in de Lijdenstijd
Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor u.
Wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, op uw stilte,
Spreek ons uw zoon tegemoet,
Jezus, het woord van uw vrede.
Consistoriegebed in de Veertigdagentijd
God, onze Vader,
Wij zijn als gemeente samengekomen
om U te zoeken, in deze Veertigdagentijd.
Wij dorsten naar U,
geef ons te drinken.
Vervul ons met uw Geest.
Zegen deze dienst,
zegen onze voorganger.
Laat uw woorden
ons hoop geven
op een goede aarde
waar mensen elkaar recht doen
en de macht van het kwaad
wordt gebroken door goedheid.
Door Jezus Christus, uw zoon.
Amen.

16

Vredeslitanie in de Stille Week
(naar het byzantijns liturgikon)
Vg. Om vruchtbaar weer,
om een overvloed van vruchten der
aarde en om tijden van vrede,
Laat ons bidden tot de Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer

Vg. Om de hemelse vrede en
redding van ons leven, laat ons
bidden tot de Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer
Vg. Voor de vrede van de hele
wereld, voor het welzijn van de
heilige kerken van God en voor de
eenheid van allen, laat ons bidden
tot de Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer.

Vg. Voor zeevarenden en
reizenden, voor zieken en
lijdenden, voor gevangenen en
gehandicapten en voor hun
redding laat ons bidden tot de
Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer.

Vg. Voor dit huis van God
en voor allen die hier zijn
samengekomen, met geloof,
eerbied en de vreze Gods, laat ons
bidden tot de Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer.

Vg. Heer, haast U ons ter hulpe,
redt ons, ontferm U en bescherm
ons, zo roepen wij tot U, onze
Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer.

Vg Voor alle dienaren en
dienaressen van Gods heilige Kerk,
voor de bisschoppen en
patriarchen, voor de oudsten en
diakenen, voor de priesters en
predikanten, voor geestelijkheid en
volk, laat ons bidden tot de Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer.

Vg. Gedenkend uw ganse Kerk,
alle apostelen en martelaren,
Maria en alle heiligen voor uw
aangezicht, geven wij ons leven
aan U, Christus onze Heer:
Gem. Aan U ons leven
Vg. Want U komt alle lof, eer en
aanbidding toe,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der
eeuwen:
Gem. Amen

Vg. Voor onze koningin Beatrix,
voor het koninklijk huis,
voor onze regering en voor ons
volk,
laat ons bidden tot de Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer.
Vg. Voor onze stad en voor alle
steden en dorpen
en voor allen die er wonen,
laat ons bidden tot de Heer:
Gem. Heer, ontferm u onzer.
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Voorbereidingsgebed voor de Witte Donderdag
God,
op deze avond die zo anders is
dan alle andere,
naderen wij tot U:
Met een honger die wij niet zelf
kunnen stillen
Met voeten die wij niet zelf
kunnen wassen
Met een bestaan dat wij niet zelf
kunnen beminnen.
Span dan de boog
van uw barmhartigheid over ons uit
en help ons te aanvaarden
dat wij aanvaard zijn door U.
Door Jezus Christus, onze Heer.
G: Amen.
Gebed van de Witte Donderdag
God,
Als Judas een plekje
aan de tafel van uw Zoon had
dan wij toch zeker ook.
en als hij zíjn voeten waste
waarom dan niet de onze?
Geef ons dan de moed
om ons door u te laten dienen
en voluit deel te krijgen aan u.
Door hem, uw zoon Jezus Christus,
die met U en de Heilige Geest, één enig God,
leeft en regeert in eeuwigheid….
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Wijding van de oliën
Vader in de hemel:
wij brengen u onszelf en onze levenskracht,
opdat u ons kunt inzetten voor uw dienst.
Zo brengen wij ook deze oliën
opdat zij door u gebruikt mogen worden
tot genezing en vernieuwing van uw wereld.
Door Jezus Christus onze Heer..
Zegening:
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
wijden wij deze oliën
voor de dienst van het gebed in de gemeente,
opdat zij mogen dienen tot een geestelijke zalving,
tot zegen van hen die lijden
en tot vernieuwing van de geloofsleerlingen,
opdat wij allen gesterkt mogen leven
door de kracht van de heilige Geest
naar lichaam, ziel en geest,
amen.
(kruisteken)
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Gebed van de Goede Vrijdag
(bewerking van het Byzantijns liturgikon)

Verborgen God,
om zijn tedere barmhartigheid
wordt nu uw Zoon
bespot en mishandeld.
eenzaam ziet de wereld toe
op zichzelf verlaten;
vanuit verre landen roepen mensen,
geknecht en verdrukt.
Het hart klopt als een razende,
het oog ziet scheel van ellende,
lieve woorden liggen vreemd in de mond,
het oor kan niet meer geloven.
God van Jezus, God van ons allen:
geprezen zij uw naam;
wees hier aanwezig
en doe ons hachelijk herleven.
Door hem, uw Zoon Jezus Christus, die met u en de
heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in
eeuwigheid.
Amen.
Het beklag Gods
Cantorij en Gemeente:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan?
of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Heb Ik u niet gemaakt als de kroon van mijn schepping?
Maar gij hebt Mij gekroond met de doornen der aarde.
Allen: Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
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(vervolg)

Uit nacht en nevel riep Ik de aarde
en licht riep Ik uit de duisternis
uit stof en as bracht Ik u tot leven.
Ik bekleedde de aarde vol pracht
en plantte bomen vol vruchten voor u maar gij plantte een kruis voor uw Redder.
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
Wat had Ik nog meer moeten doen,
en heb het niet gedaan?
Maakte Ik u niet
tot heer over mijn schepping
gaf Ik u niet
al wat er leeft tot een lust? –
Maar wat zijt gij Mij tot bitterheid geworden:
in mijn dorst gaf gij Mij azijn te drinken
en met een rietstengel
sloeg gij het hoofd van uw Redder.
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
Om uwentwille riep Ik Israël
als eersteling van alle volken
weg uit het land van de dood, nu hebt gij Mij gedood.
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan?
en waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
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(vervolg)

Om uwentwille maakte Ik
Mij aan Israël bekend.
Gezien heb Ik hun ellende
gehoord heb Ik hun gekerm
onder de gesel van de slavendrijvers, nu hebt gij Mij gegeseld.
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan
en waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
Voor hen heb Ik de zee geopend
opdat zij u zouden voorgaan naar het goede land.
Nu hebt gij met een lans mijn zijde geopend.
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan
en waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
In wolk en vuur leidde ik hen
en ging Ik voor hen uit
om u de weg te wijzen.
Gij leidde Mij echter naar het rechthuis van Pilatus.
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan
en waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
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(vervolg)

Brood gaf Ik hen uit de hemel
en water uit de rotssteen,
met brood en wijn heb Ik u gelaafd
Gij sloeg Mij op de mond
Gij spuwde Mij in het gelaat!
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan
en waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
Ik gaf hen de thora en zij maakten het u bekend
als een weg naar het beloofde land.
Gij sleepte Mij als een weerloos lam
langs de weg naar Golgotha.
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan
en waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
Ik heb u in Mijn volk Israël ingelijfd
als een ent op het levende hout.
Gij hebt Mij gebonden
aan het hout van het kruis.
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan
en waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Allen:
Kyrië, kyrië, kyrië eleison!
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Gebed voor Stille Zaterdag
(naar het Byzantijns liturgikon)
Heer,
Gij zijt op aarde gekomen
opdat gij Adam redden zou;
en toen gij hem daar niet kon vinden
zijt gij op zoek tot in de hel gegaan.
De aarde beefde en de zon kroop weg
daar Gij, o Christus,
die ’t licht zijt dat geen avond kent
in het graf ten onder ging.
Gij sliep een weinig, goede Heer,
een slaap die leven wekt
en uit hun slaap zo zwaar van zonde
wekt gij de mensen op.
Schenk ons dan een waakzaam oog
voor het dagen van uw nieuwe schepping
dat ons rood van vreugde kleurt.
Door Jezus Christus, onze Heer…
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Pasen - Trinitatis
Consistoriegebed voor de Paasnacht
Heer, onze God,
In deze Paasnacht zijn wij als gemeente
samengekomen om te gedenken
dat wij behoren aan Christus,
gisteren en heden, begin en einde,
alfa en omega.
Wij bidden U: verwarm ons deze nacht
en zegen deze dienst.
Geef dat wij ons thuis voelen bij uw geheimen.
Wees met onze voorganger,
opdat er geestdrift zal zijn onder de mensen.
Wees met hen die belijdenis doen.
Laat het licht over hen opgaan in Jezus, uw Zoon.
Laat hen gelukkig zijn om het leven
dat Gij hun geeft.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Tekening van de Paaskaars met de vijf
wondetekenen
Jezus Messias,
vastgepind je voeten
die ons de vrede brengen,
machteloos gemaakt je handen
die ons genezend aanraken,
je stem tot zwijgen gebracht,
jouw woord dat licht geeft en vrede,
Jij, brenger van een nieuwe wereld, wij deden je weg.
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Gebed over het water van de doopgedachtenis
Eeuwige God, uw liefde is onpeilbaar als de zee,
uw ontferming zonder einde, wij bidden u, verenig ons met
uw Zoon, de nieuwe mens van Pasen.
Maak dit doopwater door uw heilige, scheppende Geest
tot water van heil, voor ons en onze wereld, zodat wij met
Christus herboren een nieuw leven beginnen tot eer van
uw Naam en tot heil van uw schepping
(zegening) In de Naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, amen.
Zalving van geloofsleerlingen
NN, ik zalf met olie je hoofd en je handen,
je denken en je doen, als teken van de Geest:
(handoplegging)
Ontvang de heilige Geest, kracht om getuige te zijn
van de verrezen Heer.
In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest
G. AMEN
Gebed bij de wijding van ikonen
God,
In mensengezichten
kijkt Gij ons aan
uw Naam gaat lichtend
over onze aarde.
En wij, wij mogen onze ogen geloven
en uw heerlijkheid genieten.
Niet voor hout en verf buigen wij
maar voor u:
heilig deze ikonen met uw aanwezigheid
opdat ze ons behulpzaam zijn
om ook zelf te gaan stralen
als uw beeld op aarde.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…
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Pasen - Trinitatis
Voorbeden in de Paasnacht
Goede God,
Gij kiest voor het leven van mensen,
uw barmhartigheid is grenzeloos.
Zelfs in de dood vallen wij niet,
behalve in uw handen.
Daarom bidden wij u
in deze nacht
waarin het licht weer nieuw is begonnen,
Voor allen die afglijden in duisternis en wanhoop,
voor hen die sterven, voor hen die gedood worden,
voor kinderen aan hun lot overgelaten
zonder sprankje van hoop,
laten uw recht en liefde het laatste woord
ook in hun levens mogen hebben;
In deze nacht waarin uw zwakheid
de sterke dood heeft overwonnen,
bidden wij voor allen die hun kracht baseren
op de zwakheid en onderdrukking van anderen,
geef dat het licht van hun slachtoffers
zo krachtig moge schijnen
dat zij tot inkeer en bevrijding komen;
In deze nacht waarin Gij de wereld hebt omgekeerd,
bidden wij voor allen die dromen dromen,
die visioenen van vrede volgen,
voor mensen met verbeeldingskracht en hoop,
voor de profeten onder ons die ons wakker houden
door hun uniekheid en overgave aan het licht dat in hun
binnenste brandt,
dat zij nooit ontbreken in ons midden,
zo bidden wij allen samen
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Dankgebed van een geloofsleerling
Wij danken U God telkens weer voor Uw
aanwezigheid, dat U er altijd bent voor ons.
Uw liefde tilt ons op, en maakt ons vrij.
Uw kracht geeft ons de moed om verder te gaan.
Dank U God dat U in ons midden wilt zijn
en ons wilt troosten in onze moeilijke tijden.
Door Jezus Christus onze Heer
Amen
Gebed bij de Paashoogdienst
God,
soms hebben we het gevoel
dat het leven ons maar wat door de vingers glipt;
dat we het wezenlijke missen,
dat we het belangrijkste niet zien.
Leer ons dan te kijken
met uw ogen,
zodat we opstaan uit het duister
en verrast worden door vreugde.
Door hem, uw zoon Jezus Christus, die met u en de
heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in
eeuwigheid…
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Voorbereidingsgebed voor Hemelvaart
Zo diep bent u gegaan,
tot in de diepten van de dood.
Zo hoog bent u gestegen, één met God,
tronend boven alle machten uit.
Laat ons delen in uw hemelse vreugde,
in uw koningschap over alle dingen,
doe ons stijgen boven de wisselingen
van het leven uit, steeds nader tot u,
door Jezus Christus onze Heer.
Kyriëgebed
Omwille van allen die gebogen gaan
door leed, angst en eenzaamheid,
voor allen die geen leven hebben
door de machten van onze tijd,
neem hen op in uw hemelreis,
ontferm u over ons en onze wereld,
wij roepen tot u: Heer, ontferm u.
Gebed bij de opening van de Bijbel
Gezegend bent u,
God die zich leegschenkt in onze wereld.
Gezegend bent u
die ons op al onze wegen tegenkomt.
Verenig ons met u, zo bidden wij,
laat ons toeven in uw woonplaats,
laat ons delen in het bruiloftsfeest
van Jezus uw Zoon
dat vandaag begonnen is
en voortduurt tot in eeuwigheid.
Door hem uw zoon Jezus Christus,
die met U en de Heilige Geest, één enig God,
leeft en regeert in eeuwigheid..
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Gebed voor de Pinksterhoogdienst
God,
Vandaag is de dag
van het grote waaien:
Gij geeft ons
uw eigen Geest,
uw levensadem.
U rukt onze gesloten deuren open,
schrijnt met uw wonden,
zucht vrede,
blaast vergeving uit.
Doe ons beseffen
dat niet wij u bezitten,
maar u bezeten bent van ons.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Consistoriegebed bij de vesper van Pinksteren
Gij hebt uw licht ontstoken in ons,
uw Heilige Geest hebt Gij ons ingegeven.
Wij bidden om uw nabijheid,
voor de predikanten
in hun bediening in deze vesperviering
en voor de gemeente.
Wij zijn dankbaar om uw Kerk wereldwijd,
waar de heilsboodschap bewaard is gebleven,
waar we diepte en de rijkdom
van mystiek en spiritualiteit proeven,
waar we vanavond het bidden
uit de verschillende tradities van de kerk méé-beoefenen.
Wij bidden U dat wij gedreven door uw Geest
de waarheid mogen zoeken
en uw Woord eerbiedigen
en dat wij Jezus mogen vinden,
uw Knecht en Zoon, Uw leven, onze weg.
Door Jezus Christus onze Heer.
Gebed op Trinitatis
Heer, onze Heer,
hoe heerlijk en verheven
hebt u uw naam uitgeschreven
over de aarde
tot in het diepst van ons eigen wezen.
Lees ons hart, goede God,
lees hoe wij verlangen naar uw volheid,
en maak ons tot woorden
van uw verhaal in deze wereld.
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Voorbeden op Trinitatis
Gezegend bent u, Vader van alle mensen.
Wij bidden u voor de kinderen van deze wereld:
Dat zij een thuis vinden bij hun families,
dat zij veilig mogen spelen
en ons voor kunnen gaan
in vertrouwen op de toekomst,
zo bidden we samen
Gezegend bent u, Jezus,
Zoon van God
en spiegelbeeld van onze bestemming,
wij bidden u voor mensen
die een voorbeeldfunctie hebben in onze wereld:
Dat zij uw licht verspreiden en uw liefde voorleven,
zo bidden we samen
Gezegend bent u, Geest van vuur en water,
wij bidden voor mensen die muurvast zitten
in een plat en levenloos bestaan:
Dat uw wind hun leven zal doorwaaien
en ook zij tot leven komen, zo bidden we samen
Voor onszelf bidden wij,
zuchtend totdat u in ons aan het licht komt
en wij leven uit uw eeuwige vreugde:
Vorm ons van binnen en van buiten,
zo bidden we samen
Zo blijven wij reikhalzend uitzien naar onze geboorte,
u lovend totdat Hij komt.
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bijzondere diensten
Consistoriegebed voor de dienst van gebed en
handoplegging
God, onze Vader,
vanavond zijn wij als gemeente bijeengekomen
om uw licht te laten schijnen
op onze noden en onze twijfels,
onze dankbaarheid, ons leven.
Wij vragen U, zegen deze dienst.
Laat deze heilige chaos
worden tot een plek
van licht, warmte, genezende kracht.
Wees met onze voorgangers..,
opdat zij instrumenten zijn
van uw Heilige Geest.
Wees met uw Geest bij de gebedsteams,
bij de voorbedenbriefjes,
bij de iconen,
de kaarsen,
het zingen,
het bidden,
het uitdelen van de bloemen.
Wees aanwezig in brood en wijn.
Kom Schepper Geest,
laat deze heilige chaos tot zegen zijn.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Consistoriegebed bij een uitvaartdienst
God, onze Vader,
Op deze morgen zijn wij
als familie, vrienden en gemeente bijeengekomen
om NN voor uw aangezicht te brengen,
hem in uw handen te leggen,
u te danken voor zijn leven,
voor wat hij voor ons was.
Wij vragen U, zegen deze dienst.
Zegen onze voorganger
en laat haar woorden ons uw troost brengen.
Wees aanwezig in brood en wijn.
Het brood, dat ook de honger stilde
van NN die vrede vond in U.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Consistoriegebed bij een huwelijk
Wij danken U dat wij op deze dag
mogen samenkomen in uw huis
voor de bevestiging
van de liefde van deze twee mensen
voor elkaar.
Kom met uw Geest in ons midden
en zegen deze dienst.
Zegen onze voorganger
opdat wij door zijn woorden geopend worden
voor uw aanwezigheid.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Startzondag
Gebed voor de kerk:
Eeuwige God, onzichtbaar aanwezig bent u,
nooit kunnen wij u bevatten.
Maar u hebt ons de ogen geopend
en wij zien sporen van uw grootheid en liefde
in mensen om ons heen, in onze eigen kerk.
Uw Geest is het die ons aanzet
om samen vorm te geven aan uw droom.
Daarom bidden wij: wees met ons en door ons heen
aanwezig - bij onze broeders en zusters
in andere kerken, in onze zustergemeente Czopak
en hier in de Ichthusgemeente.
Zegen het werk van de kerkenraad, van ouderlingen,
diakenen, kerkrentmeesters en predikanten,
schenk hen uw humor, visie en geloof.
Voor hen die nieuw-ingekomenen bezoeken:
dat mensen zich door hen gezien mogen weten.
Voor de musici, de zangers, organisten, de cantor, de
begeleiders, voor allen die iconen schilderen, teksten
schrijven, handwerk vervaardigen, die zich wijden aan het
gebed - voor allen die zich met hun creatieve gaven
inzetten voor het werk in de kerk: dat uw inspiratie hen
moge bezielen.
Zo bidden wij samen…
Voor de jongeren in uw kerk, baby’s, kleuters, kinderen,
tieners en jongvolwassenen:
dat zij zich veilig en bemind mogen voelen in ons midden,
dat zij ons inspireren door hun speelsheid
en hun weg mogen vinden in de wereld en in het geloof.
En voor allen die hen begeleiden in de oppasdienst, de
kindernevendienst, de basiscatechese, het werk van de
clubs, mensen actief met jeugdprogramma’s en met
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zomertijd-voleinding
(vervolg)

geboortebezoek, dat uw zegen hen vergezellen mag.
Zo bidden wij samen..
Voor de ouderen in de kerk, hier en thuis, dat zij zich
verbonden mogen weten met ons. Voor allen die hen
bezoeken of verzorgen, de diaconale medewerkers,
de gastvrouwen van de sozen, de chauffeurs, voor
hen die in de verzorgingstehuizen werken, als
contactpersonen, in het ziekenteam, of
in de cassettedienst, zegen hun werk,
Voor allen die ondersteunende taken hebben:
de koster, de onderhoudsploeg,
de mensen van hand- en spandiensten, hen die de
administratie verzorgen, de afwasploeg, de
beheerders van de financiën, de mensen van de
kerktelefoon, de stencilaars, de medewerkers aan de
wijkbrief, de ontvangstcommissie, de mensen die
verjaardagsbusjes rondbrengen, oud papier
verzamelen of de bloemengroet verzorgen, allen die
kerkbalans ophalen en voor allen die daaraan
bijdragen: geef dat zij zich gewaardeerd mogen
voelen voor hun inzet en zegen het werk van hun
handen,
Zo bidden wij samen....
Voor allen die onze blik op de wereld open houden:
de werkgroep Amnesty International, de Chevetogne
commissie, de medewerkers van de wereldwinkel,
het Areopagus-comité, de werkgroep oecumene.
Voor allen die zich inzetten voor het
vluchtelingenwerk, het aanloophuis, voor de SOSkinderdorpen:
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(vervolg)

geef dat zij nooit ontbreken in ons midden en zegen het
werk dat zij doen,
Wij vragen om uw zegen over alle kringen,
gespreksgroepen, reizen, speciale activiteiten,
kerkdiensten, alle inzet in het heden
en alle plannen voor de toekomst.
Voor heel de gemeente van Jezus Christus
en al haar leden die zich inzetten
om het geloof vorm te geven in hun dagelijks leven: geef
dat mensen de ogen zullen opengaan voor uw
aanwezigheid onder ons,
Wees met zieken en rouwenden,
ontvang hen die gaan sterven en breng hen thuis,
zegen onze vaders en moeders en kinderen en broers en
zussen, vrienden en vriendinnen,
heel dat netwerk waarin wij leven en uw liefde ontvangen.
Wees ons nabij zodat wij elkaar niet verliezen
maar thuisbrengen uit alle vervreemding,
Zo bidden wij samen..
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Gebed om ontferming in de Herfsttijd
God die ons te boven gaat,
ontferm u over hen
die neergedrukt worden door anderen,
God die voor ons uit gaat,
ontferm u over hen die vastgelopen zijn,
God die ons vasthoudt,
omwille van mensen
die door iedereen losgelaten worden
roepen wij tot u:
G: Heer ontferm u
Gebed voor een vergadering
God, onze Vader,
Aan het begin van deze vergadering
vragen wij uw zegen.
Zegen het werk dat wij doen,
voor uw kerk, voor onze naaste.
Geef dat wij geïnspireerd blijven
door uw Geest.
Laat uw trouw ons hoopvol doen leven
met elkaar
en de wereld maken
tot een bewoonbaar huis voor allen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Gebed bij Allerheiligen
God,
als u er in de dood niet bent
is alle leven doods.
Weest gij dan onze leegte
weest gij onze duisternis
weest gij onze verbondenheid
- over de muur van de dood heen met hen die stierven,
hen, die gij bij name kent.
Opdat het einde, harde einde,
openvouwt naar een nieuw begin.
Door hem, uw zoon Jezus Christus, die met u en de
heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in
eeuwigheid…
Gebed van de tweede Voleindingszondag
God,
u weet hoe we hechten
aan het bekende en vertrouwde.
U weet hoe bedreigd we ons voelen
als alles verandert.
Maar hoe moet dat dan met u,
u die het leven zelf bent,
één en al verandering en beweging?
Hoe kunnen we ooit uw leven ontvangen
als u ons niet opent?
Kom dan met uw Geest
en leer ons loslaten
wat ons vastzet,
door Hem uw zoon Jezus Christus, die met U en de
Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in
eeuwigheid.
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Opening van de jongerendienst op Voleindingszondag
4 personen met kaarsen, jongerenkoor
1e kaarsdrager komt naar voren en zegt:

Ik draag het licht van het vertrouwen.
Iemand uit het koor roept:

Vertrouwen? ik vertrouw niemand, hoor je dat? Mensen
vertellen zo vaak leugens. Blaas jij je kaars maar uit.
1e persoon blaast kaars uit.
2e kaarsdrager komt naar voren en zegt:

Dit is het licht van de vreugde.
Iemand uit het koor roept:

Wat zeg je? Vreugde? Zoveel mensen hebben verdriet,
geen eten, geen werk. Blaas jij je licht maar uit!
2e persoon blaast kaars uit.
3e kaarsdrager komt naar voren en zegt aarzelend:

Ik breng het licht van de vrede mee.
Iemand uit het koor schreeuwt:

Blaas dat licht van vrede uit! Vrede is er niet, er zijn alleen
maar mensen met harde handen!
3e persoon blaast kaars uit.
4e kaarsdrager (kind) komt voor de mensen staan en zegt:

Ik breng het licht van de hoop!

(Kind beweegt de kaars voor de mensen als een vraag of deze
kaars ook uit moet).

Stilte. Niemand roept iets..
Koor begint te zingen: om aanwezigheid bidden wij
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Ichthuslied (1965)
Tekst: Jac. Westmaas

!
2.

God zond Zijn zoon, die wand’lend langs het meer
zijn vrienden vond, vissers met rappe handen.
“Eens zend ik u,” zei Hij, “langs alle stranden.
Dan keert ge met een net vol mensen weer.”
Zo trok ook Hij en zeer gewis het teken van de vis.

3.

God daald’ in Christus tot de zondaars af.
Die vroegen trots en waanwijs om bewijzen.
Want zonder teken kunnen w’u niet prijzen.
Hij wees op Jona in zijn levend graf
en zei: “Mijn enig teken is het teken van de vis.”

4.

God zond Zijn Geest, vrucht van verlossingswerk.
Geloofd werd in de Naam van Jezus Christus,
die in geheimtaal werd gespeld als Ichthus
door Zijn ten dode toe vervolgde kerk.
Toen Christ’nen krasten in een nis het teken van de vis.

5.

God laat niet los wat eens Zijn hand begon.
Een nieuwe kerk gaat van die trouw gewagen.
Zij mag de erenaam des Heren dragen
die d’oude kerk in nood zo blij verzon.
Nog altijd Christus’ teken is het teken van de vis.
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Ichthuslied (2005)*

Allen:
Water dat op aarde gromt, komt uit de hemelmond.
Dit is een groot geheimenis: het teken van de vis.

ICHTHUSKERKLIED

Tekst: Jean-Jacques Suurmond
Muziek: Andries Stam

!

Cantorij:
en wie naar de hemel haakt, moet eerst naar diepten onverlicht;
in Kyrië en Gloria raakt hij in vrijheid verstrikt.
Solo:
Want wie hengelt er naar heil dan de visser met wonden rood?
Netten vol geluk boet hij, de vangst wordt levend brood.
Allen:
Water dat verdrinken doet, akkert van overvloed.
Dit is een groot geheimenis: het teken van de vis.
* (van dit lied bestaat ook een versie voor gemengd koor, bariton, alt, gemeente en orgel)
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GEBEDEN BIJ HET AFSCHEID VAN DE ICHTHUSKERK
Bij de tafel:
Christus, onze gastheer, die ons aan uw tafel hebt gevoed
met uw eigen leven, nu wij afscheid nemen van dit kerkgebouw
smeken wij: blijf ons versterken met uw gaven, wees onze reisgenoot
op weg naar uw toekomst. Zo bidden wij:
Gem. Blijf in ons midden,
ga met ons mee.
Bij de plaats waar ambtsdragers zijn bevestigd en catechisanten
belijdenis aflegden, waar tijdens trouwvieringen werd geknield en bij
uitvaartdiensten de kist met de gestorvene stond:
God die trouw blijft, in leven en sterven,
op deze plaats waar ambtsdragers zijn bevestigd,
geloofsleerlingen belijdenis deden, mensen werden gezegend
in hun trouw voor elkaar, waar wij afscheid hebben genomen
van wie ons lief waren, smeken wij: blijf ons allen met uw zegen nabij,
Één kerk in hemel en op aarde. Zo bidden wij...
Bij de kansel:
God die uw Woord doet klinken, en met uw Geest ons opwekt tot
lofzang en gebed, wij smeken u: blijf ons met uw Woord nabij
spreek ons aan en wijs ons de weg. Zo bidden wij: ...
Bij het doopvont:
God die uw naam wilt verbinden met de namen van mensenkinderen,
hier waar velen de doop hebben ontvangen smeken wij:
dat wij van dag tot dag leven uit de genade van de doop
en aanvaarden dat wij aanvaard zijn. Zo bidden wij:..
Bij de paaskaars:
O licht van de verrijzenis, dat alle duister verdrijft,
o vuurkolom in onze nacht nu wij opbreken van hier, smeken wij u:
ga met uw licht ons voor op weg naar uw koninkrijk. Zo bidden wij:..
ZEGEN voorafgaand aan de uittocht uit het kerkgebouw:
Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Allerhoogste
die ons dichter nabij is dan ons eigen hart:
De Heer zegene en behoede u de Heer doe zijn aanschijn over u
lichten en zij u genadig,de Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Gem. Amen.
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