
__________________ 
© ICL – Interdiocesane commissie voor liturgie, 18 mei 2020 
www.liturgie.be  1 

 

Gebed om kracht en vertrouwen 
in de zesde week van de paastijd 
 

Kruisteken 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Kom, Heilige Geest,  
en ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde. 
(stilte)  

 
Lezing van Gods Woord (Ef 4, 1-7) 

 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Efese. 

 
Ik, de gevangene in de Heer, vraag u dus met aandrang  
om een leven te leiden dat beantwoordt  
aan de roeping die u van God ontvangen hebt,   
en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig,  
en elkaar liefdevol te verdragen,   
vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden  
door de band van de vrede:   
één lichaam en één Geest,  
zoals u ook geroepen bent tot één hoop,  
waarvoor Gods roeping borg staat.   
Eén Heer, één geloof, één doop.   
Eén God en Vader van allen,  
die is boven allen, met allen en in allen.   
Maar aan ieder van ons afzonderlijk  
is de genade verleend  
naar de maat van Christus’ gave.  
 

 
Psalm 113 (112) 
 
Looft nu, dienaars des Heren,    
looft de naam van de Heer.   
 
De naam van de Heer zij geprezen    
vandaag en in eeuwigheid. –   
 
Van ochtendgloren tot avondrood   
moet ieder die Naam aanbidden.  
 
Want boven de volkeren troont de Heer,    
zijn glorie beheerst de hemel.   
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Wie is als de Heer onze God,    
hoog boven de sterren gezeten?   
 
Die van omhoog overziet    
het hemelgewelf en de aarde; –  
 
Die machtelozen tilt uit het stof,    
van vuilnishopen de armen weghaalt;   
 
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,    
te midden der machtigen van zijn volk; –   
 
Die de onvruchtbare plaats geeft in huis    
als blije moeder van kinderen.  
 
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. 
 

 
Aanroepingen 
 
God van alle leven,  
zend uw Geest om allen te troosten  
die zich machteloos en eenzaam voelen. 
 
Schepper van het licht,  
zend uw Geest om hoop te brengen  
aan mensen voor wie de toekomst duister is. 
 
Stem die ons roept, 
zend uw Geest over alle gedoopten 
en vuur hen aan tot dienstbaarheid. 
 
Schenker van vrede,  
zend uw Geest om rust te brengen  
waar mensen leven in ruzie en conflict. 
 
Barmhartige liefde,  
zend uw Geest om vergeving te schenken 
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad. 
 
God, onze Redder, 
zend uw Geest, de trouwe Helper,  
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn, 
en om hen te sterken  
die rouwen om iemand die gestorven is. 
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Onze Vader 
 
 

Slotgebed 
 
Heer, onze God, 
in deze paastijd vieren wij  
het nieuwe leven van Jezus, uw Zoon. 
Wij willen met Hem verbonden blijven,  
als ranken aan de wijnstok. 
Toch voelen wij ook onrust en onzekerheid,  
en leven velen vandaag met gemis en onmacht. 
Wij bidden U daarom met aandrang 
om de komst van uw Heilige Geest:  
geef dat Hij ons alles in herinnering brengt  
wat uw Zoon ons heeft geleerd; 
en dat Hij ons de kracht schenkt  
om onszelf te blijven geven  
in liefde voor U en voor elkaar. 
Wij vragen het in de naam van uw Zoon,  
Jezus Christus, onze Heer. 

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