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GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
gekruisigd is, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden. 
Die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk; 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergiffenis van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven.  
Amen.  

Wees gegroet, Maria,  
vol van genade. 
De Heer is met u.  
Gezegend zijt gij  
boven alle vrouwen,  
en gezegend  
is de vrucht van uw schoot.  
Heilige Maria, moeder Gods,  
bid voor ons, arme zondaars,  
nu en in het uur van onze dood.  
Amen. 
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Wees gegroet, Maria Onze Vader 

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 schulden, 
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen. 
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1. GEBED 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE EERSTE BIJEENKOMST 

2. LIED 

God, 
Jij nodigt ons uit om, net als Abraham, op weg te gaan. 
Waar onze reis naartoe zal gaan, weten we nog niet helemaal. 
En wat we onderweg allemaal zullen meemaken, is ook nog een verrassing. 
Maar we weten wel dat we samen op reis gaan, en dat we op elkaar en op U 
kunnen rekenen. Blijf bij ons op onze tocht, en zegen ons en alle mensen die we 
onderweg zullen ontmoeten. Amen. 
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Gebeden en liederen 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE TWEEDE BIJEENKOMST 

2. LIED 

God, 
Jij blijft bij ons terwijl wij op weg gaan. 
Je bent een Vriend voor ons,  
zoals Je een Vriend was voor Jouw volk in de woestijn: 
je beschermt ons en zorgt voor ons als we iets nodig hebben. 
Tegen Jou mogen we alles zeggen:  
wat ons blij maakt, verdrietig, of boos. Dankjewel. 
Blijf bij ons. 
Laat ons luisteren naar wat Jij ons vraagt,  
zodat we ook elkaar kunnen helpen. Amen. 
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1. GEBED 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE DERDE BIJEENKOMST 

2. LIED 

God, 
Jij wil met ons op weg gaan. 
Dat hebben we al gehoord in de verhalen  
van Abraham en van Mozes en de Israëlieten in de woestijn. 
Maar het verhaal van de geboorte van het Kindje Jezus, Jouw Zoon,  
is toch wel heel speciaal. 
In dat Kindje zien we hoe dicht Jij bij ons wil zijn. 
Blijf bij ons, nu het Kerstfeest er bijna is.  
Geef ons de kans om samen nog meer te ontdekken wie Jezus is.  
Zo kunnen we ook Jou beter leren kennen. Amen. 
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Gebeden en liederen 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE VIERDE BIJEENKOMST 

2. LIED 

God, 
Jij wil ons, en alle mensen, altijd nieuwe kansen geven.  
Jij wil ook bij ons thuis komen. 
Dat heeft Jouw Zoon Jezus heel lang geleden al getoond  
toen Hij Zacheüs zag en met hem sprak. 
Help ons om andere mensen ook nieuwe kansen te geven. 
Help ons om Jou een plaats te geven in ons leven:  
door Jouw woord te lezen of te beluisteren in de Bijbel,  
door met Jou te spreken in ons gebed,  
door goed te zijn voor mensen die we niet zo graag zien. Amen. 
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1. GEBED 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE VIJFDE BIJEENKOMST 

2. LIED 

God, 
Door het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft Jouw Zoon ons 
getoond hoe ook wij tijd kunnen maken voor de mensen rondom ons, hoe wij 
kunnen zorgen voor mensen die we ontmoeten of die hulp nodig hebben. 
Maar dat verhaal van de Samaritaan vertelt ons ook dat Jij voor ons en voor 
alle mensen een barmhartige Samaritaan wil zijn. 
Blijf zo met ons op weg gaan. Laat ons zien en voelen waar wij voor andere 
mensen een barmhartige Samaritaan kunnen zijn. Amen. 
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Gebeden en liederen 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE ZESDE BIJEENKOMST 

2. LIED 

God, 
Soms zijn wij ook bang, net zoals de leerlingen bij Jezus die plots in een storm 
zitten met hun boot. Help ons dan, blijf bij ons, ook als we niets van U horen en 
denken dat U aan het slapen bent. 
Help ons dan om te geloven en te vertrouwen dat U ons nooit alleen laat. En 
blijf ook bij alle andere mensen die bang zijn.  
Laat ons zelf ook klaar staan voor mensen die bang zijn, door hen te troosten 
en te helpen. Dan laten we hen een beetje zien dat U niemand in de steek 
laat. Amen. 
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1. GEBED 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE ZEVENDE BIJEENKOMST 

2. LIED 

God, 
Wij willen u danken voor Uw Zoon Jezus, want Hij heeft Zijn leven gegeven om 
aan iedereen te tonen dat U ons graag ziet. 
Jezus heeft ons geleerd om het brood te breken, zoals Hij dat met Zijn 
leerlingen heeft gedaan voor Hij gevangen werd genomen, en zoals Hij dat 
opnieuw heeft gedaan met de leerlingen die op weg waren naar Emmaüs. 
Telkens als wij naar de kerk gaan om samen het brood te breken zoals Jezus, 
gedenken we dat Uw liefde sterker is dan de dood. Help ons om te blijven ‘ja’ 
zeggen op uw uitnodiging. Help ons om van de eucharistie een echt feest van 
te maken. We willen immers samen vieren dat U ons graag ziet. Amen. 
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Gebeden en liederen 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE ACHTSTE BIJEENKOMST 

2. TWEE LIEDEREN 

God, 
Dank U dat wij U en Uw zoon Jezus het voorbije jaar beter hebben mogen 
leren kennen. 
Het is niet altijd gemakkelijk om over U te spreken. We hebben soms schrik 
hoe andere mensen gaan reageren.  
Maak daarom het vuur van Uw Heilige Geest in ons wakker en geef ons 
‘goesting’ om over U en over Jezus te vertellen.  
Uw Heilige Geest schenkt ons ook diepe vreugde. Geef ons de moed en de 
kracht om die vreugde met anderen te delen. Amen. 
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Jaar A - Jezus! Samen op weg 


