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V.: Gij die geroepen hebt "Licht", en het licht werd geboren, 

      en het was goed, het werd avond en morgen, tot op  

      vandaag. 

 

K.: Gij die geroepen hebt "O mens" en wij werden geboren, 

      Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe, dat ik nog leef. 

 

Allen: 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

K.: Gij die liefde zijt diep als de zee, flitsend als weerlicht, 

      sterker dan de dood: Laat niet verloren gaan één mensenkind.  

      Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, laat niet 

      de dood, die alles scheidt en leegmaakt, laat niet de tweede  

      dood over ons komen. 

 

Refrein: Omdat Gij  het zijt groter dan ons hart, 

                 die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 

  

V.: Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand, 

      wees hun toekomst ongezien. 

 

K.: Voor mensen die van U verlaten zijn voor allen die hun lot 

      niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen 

      van de mensen. 

 



V.: Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen,  

      vreemden, wees niet niemand! 

 

K.: Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen:  

      dat zij staande blijven in ons midden. 

 

Refrein: Omdat Gij  het zijt groter dan ons hart, 

                 die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 

 

V.: Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt, 

K.: Gij die vreugde schept in mensen,  

      Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult: 

   

V.: Laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht.  

 

K.: Doe ons opengaan voor het visioen van vrede, 

      dat sinds mensenheugenis ons roept. 

 

Refrein: Omdat Gij  het zijt groter dan ons hart, 

                 die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 

 

K.: Verhaast de dag van uw gerechtigheid.  

      Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld mensen   

      gemarteld worden, kinderen gedood. 

      Dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 

      Zoals een hert reikhalst naar levend water, doe ons zo  

      verlangen naar de dag, dat wij - nu nog verdeelde mensen - 

      in uw Stad verzameld zijn, in U verenigd en voltooid, in U  

      vereeuwigd. 

 

V.: Gedenk uw mensen: dat zij niet vergeefs geboren zijn! 

 

Refrein: Omdat Gij  het zijt groter dan ons hart, 

                 die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 

 

 

 



V: Zo zingend en biddend om redding en vriendschap, 

 zijn wij verzameld rond de tafel van Jezus Christus, 

 gedekt met de tekenen van gemeenschap en kracht. 

 Wij gedenken hoe Hij op de avond voor zijn lijden  

 en dood het brood in zijn handen nam 

 het zegende, brak en uitdeelde met de woorden: 

A: “ Neemt dit brood en eet ervan: 

 mijn lichaam voor jullie gebroken.”  

V: Ook nam hij de beker met wijn, 

 zegende hem en liet hem rondgaan met de woorden: 

A: “Neemt deze beker en drinkt eruit: 

 mijn bloed voor jullie vergoten, 

 teken van een nieuw verbond tussen God en mens. 

 Doe dit telkens opnieuw om aan Mij te denken.”  

V: Beziel ook ons God met de geest van Jezus Christus, 

 laat ons doen wat Hij heeft gedaan.  

 Hoor ons bidden zoals Hij gebeden heeft: 

A:    Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schuld 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in bekoring. 

Maar verlos ons van het kwade. 

 Want van u is het Koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid 

 in eeuwigheid. 

 Amen. 

 
 


