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LITURGIE 2 JANUARI 2022 - AAN HET BEGIN VAN EEN NIEUW JAAR 

EEN MORGENGEBED RONDOM HET NIEUWE ‘ONZE VADER’ 

  



In de schikking liggen drie Bijbelvertalingen, opengeslagen bij het Onze Vader. 

Erbij tulpen, de bloemen van het gebed. Er omheen klimop die de trouw van God 

symboliseert. De liturgische kleur van deze zondag in de kersttijd is wit, de kleur 

van licht. 

 

 

Stilte 

Lofprijzing Gezegend zijt Gij, God,  

koning van de wereld,  

die de morgen ontbood  

en het licht hebt geroepen,  

zegen ons ook  

met uw licht! 

 

Hymne  D. Bonhoeffer, Aber du weisst den Weg für mich  

(Eénmaal voorgezongen) 

 

tekst Dietrich Bonhoeffer 

melodie Jacques Berthier (Taizé) 

  



Psalm  Psalm 121 – De hulp komt van God, onze Heer  (Taizé)   

(Driemaal éénstemmig, daarna viermaal in canon)  

 

Inleiding op de lezing – Een nieuw Onze Vader   

 

Lezing  Matteüs 6, 9-13   

 

         Bid daarom als volgt: 

  Onze Vader in de hemel, 

  laat uw naam geheiligd worden, 

  laat uw koninkrijk komen, 

  laat uw wil gedaan worden 

  op aarde zoals in de hemel. 

  Geef ons vandaag het brood 

  dat wij nodig hebben. 

  Vergeef ons onze schulden, 

  zoals ook wij vergeven 

  wie ons iets schuldig is. 

  En breng ons niet in beproeving, 

  maar red ons van het kwaad. 

  [Want aan U behoort het koningschap, 

  de macht en de majesteit, 

  in eeuwigheid. Amen.] 



Stilte 

Inzameling   

Gebeden * Uw Naam moet geheiligd   

* Uw Koninkrijk moet komen   

* Uw Wil moet geschieden   

* Het brood dat toekomst draagt   

* Vergeving wereldwijd    

* Bijstand in de verzoeking (uitputting)  

* Redding van de Kwade macht   

 

Stil gebed 

Onze Vader NBV21  

de versie die we vanaf nu bidden in de Ontmoetingskerk 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid.  

Amen. 

  



Slotlied  Door goede machten (LB 511) 

  (Vers 1 t/m 3 solo, daarna allen) 

2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

   drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt, 

   o Heer, geef onze opgejaagde zielen 

   het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

 

3 En wilt Gij ons de bittere beker geven 

   met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 

   dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 

   aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

 

4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

   om deze wereld en haar zonneschijn, 

   leer ons wat is geleden dan herdenken, 

   geheel van U zal dan ons leven zijn. 

 

5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

   die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

   breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

   Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

 

6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 



   de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

   laat ons dan allerwege horen stijgen 

   tot lof van U het wereldwijde lied. 

 

7 In goede machten liefderijk geborgen 

   verwachten wij getroost wat komen mag. 

   God is met ons des avonds en des morgens, 

   is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

tekst Dietricht Bonhoeffer (1906-1945) 

vertaling Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) 

melodie Adriaan Cornelis Schuurman (1904-1998) 

 

Zegen 

v.  Zegen, beantwoord met:  

Allen 
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