Gebed om kracht en vertrouwen
in de derde week van de paastijd
Kruisteken
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Heer Jezus, blijf bij ons, ook wanneer het donker wordt,
en ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde.
(stilte)

Lezing van Gods Woord (1 Pe 3, 8-16a)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.
Wees allemaal eensgezind, leef met elkaar mee,
vol broederliefde, barmhartigheid en nederigheid.
Vergeld geen kwaad met kwaad;
als men u uitscheldt, scheld dan niet terug.
Integendeel, zegen elkander,
opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent.
Want wie het leven liefheeft en gelukkige dagen wil genieten,
moet zijn tong weerhouden van het kwade
en zijn lippen van het spreken van bedrog.
Hij moet het kwade mijden en het goede doen,
vrede zoeken en die nastreven.
Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen
en zijn oren gewend naar hun smeken.
Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.
En wie zal u kwaad doen, als u zich inzet voor het goede?
Maar ook al moet u lijden vanwege de gerechtigheid,
toch bent u gelukkig te prijzen.
Vrees hun bedreigingen niet en laat u niet verontrusten,
heilig in uw hart Christus als de Heer,
altijd bereid tot verantwoording
aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.
Maar doe het met zachtmoedigheid en respect,
en vanuit een zuiver geweten.
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Psalm 41
Gelukkig wie zorg heeft zwakken en armen:
komt hij in nood, dan helpt hem de Heer.
De Heer beschermt hem en houdt hem in leven,
Hij schenkt hem op aarde al wat hij wenst,
en geeft hem niet prijs aan de haat van de vijand.
De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt,
verzorgt hem als kwalen hem slaan.
Ook ik roep de Heer aan: wees mij genadig,
genees mij, al heb ik misdaan tegen U.
Mijn vijanden wensen mij kwaad toe:
wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam?
Men komt mij bezoeken met lege woorden,
men neemt de ellende nieuwsgierig op
en gaat er op straat van vertellen.
Zij fluisteren samen, zij die mij haten,
en vragen zich af wat voor ziekte ik heb.
Een slag van de Boze heeft hem getroffen
en nu hij daar ligt staat hij niet meer op.
Ja zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde,
die at van mijn brood, laat mij nu in de steek.
Maar Gij, Heer, heb medelijden met mij,
genees mij zodat ik het hen kan vergelden.
Daaraan zal ik merken dat Gij mij bemint,
wanneer Gij mijn vijanden niet laat juichen.
Wanneer Gij mij in gezondheid bewaart,
mij eeuwig voor uw Aanschijn laat leven.
De Heer zij gezegend, Israëls God,
van eeuwig tot eeuwig. Zo zij het.
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.
__________________
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Aanroepingen
Goede God, zovele mensen lijden
onder de gevolgen van het coronavirus.
Help hen die dreigen te bezwijken.
Goede God, ontelbare zorgverleners
zetten zich in om zieken te verzorgen.
Schenk hen kracht en bemoediging.
Goede God, talloze wetenschappers
zoeken oplossingen voor deze gezondheidscrisis.
Zegen hen met wijsheid en inzicht.
Goede God, verantwoordelijken en beleidsmakers
moeten moeilijke keuzes maken voor het welzijn van ons land.
Wees voor hen een herder en gids.
Goede God, vele gezinnen hebben het financieel moeilijk,
soms komen relaties onder druk te staan.
Blijf bij hen met uw hoop en troost.
Goede God, zovele mensen voelen zich eenzaam of bang in deze dagen.
God van liefde en leven, laat ons nooit alleen.

Onze Vader
Slotgebed
God van alle leven,
in de opstanding van Jezus
hebt Gij een nieuw begin gemaakt met uw schepping.
In het Pasen van uw Zoon
vinden wij grond voor nieuwe hoop.
Sterk dan ons vertrouwen in deze tijd van beproeving.
Bevrijd ons van angst en verwarring,
en maak ons geduldig en standvastig.
Schenk ons uw Geest van wijsheid en sterkte,
zodat wij, in verbondenheid met velen, kunnen meewerken
aan een nieuwe toekomst voor onze aarde.
Wij vragen het U, door Christus,
onze Broeder en Heer.

Zegen
De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.
__________________
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