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Gebeden en liederen 

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 lichaam, Jezus.  

Heilige Maria, moeder Gods,  

bid voor ons, arme zondaars,  

nu en in het uur van onze dood.  

Amen. 
 

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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God, 

U hebt Noach beloofd dat U deze wereld zal laten blijven bestaan en dat U 

mensen blijft graag zien, ook als ze minder goede dingen doen. En dat be-

looft U ook nu nog aan ons. Want ‘beloofd is beloofd’ voor U. 

Dank U dat U om ons geeft, dat U ons de moeite waard vindt. 

Wij vragen U: help ons om Uw droom met ons en onze droom met U verder te 

ontdekken, dit jaar en ook daarna. 

Amen. 

1. GEBED 

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE EERSTE BIJEENKOMST 

2. LIED 
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Gebeden en liederen 

God, 

U hebt Samuël geroepen om profeet te worden, om Uw droom en Uw wens 

met de mensen verder te vertellen. 

Maar U roept ook ons, U roept elke mens. 

Dank U dat U ons leven daarmee zin en kleur geeft. 

Wij vragen U: help ons om te ontdekken waarvoor U ieder van ons roept.  

Toon mij wat ik kan doen om mee te bouwen aan Uw droom met ons en onze 

droom met U. Laat mij zien waarin ik goed ben, en hoe ik daarmee een steen-

tje kan bijdragen aan Uw Rijk. 

Amen. 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE TWEEDE BIJEENKOMST 

2. LIED 
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God, 

Net zoals U de drie magiërs de weg gewezen hebt naar het Kind Jezus, toont 

U ook ons met Uw ster de weg naar Uw Zoon. U wil immers dat iedereen ge-

lukkig is. Als we dat zien en aanvaarden, helpen we mee om Uw droom met 

ons te laten groeien. Zo kan er steeds meer vreugde komen onder alle mensen. 

Wij willen die vreugde nu ook verder dragen naar, en delen met andere men-

sen. Wij vragen U: help ons hierbij, toon ons hoe we dit kunnen doen in onze 

klas, op ons werk, bij onze vrienden, in onze familie, maar ook bij mensen die 

we niet zo goed kennen. Zo kan het echt een vrolijk Kerstfeest worden. 

Amen. 

1. GEBED 

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE DERDE BIJEENKOMST 

2. LIED  
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Gebeden en liederen 

Jezus,  

Met je verhalen over het Rijk Gods doe je ons dromen over een betere wereld. 

Een wereld zonder ruzie en dus ook zonder oorlog. Een wereld waarin mensen 

gelukkig zijn, niemand moet vluchten. Niemand heeft honger en wie ziek is, 

wordt verzorgd. Een wereld waar men zorg draagt voor de natuur. 

Jezus, je vertelt ons ook dat zo’n wereld geen droom is, maar het Rijk Gods 

waar we aan mogen meewerken. Al die kleine goeie dingen die we kunnen 

doen worden dan heel belangrijk... Bedankt dat je ons hierin wil helpen. 

Amen. 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE VIERDE BIJEENKOMST 

2. LIED 1 
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2. LIED 2 

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE VIERDE BIJEENKOMST 
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Gebeden en liederen 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE VIJFDE BIJEENKOMST 

God, 

Het verhaal van de verloren zoon vertelt ons over een vader die altijd weer 

uitkijkt naar de zoon die hem verlaten heeft, een vader die zijn zoon van harte 

vergeeft als hij terugkeert. 

U bent die Vader voor ons. Soms doen we dingen die U verdriet doen. Maar 

U blijft ons altijd graag zien, en als we spijt hebben vergeeft U ons graag. 

Help ons om altijd met U te blijven praten, ook als we ergens spijt van hebben. 

Help ons om “het spijt me” te durven zeggen aan mensen die we verdriet heb-

ben gedaan. 

Help ons om mensen die ons pijn hebben gedaan te vergeven, zoals U dat 

doet. Amen. 

2. LIED 
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1. GEBED 

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE ZESDE BIJEENKOMST 

God, 

U ziet elke mens staan: blind of niet, arm of rijk, uitgestoten of beroemd. Maar 

in Uw hart is er toch een speciaal plekje voor mensen naar wie niemand an-

ders meer omkijkt. Dat hebben we vandaag opnieuw gezien in het verhaal 

van Uw Zoon Jezus, wanneer Hij de blinde Bartimeüs ontmoet. 

Wij danken U omdat U ook ons ziet staan. Meer nog: U ziet ons grààg. Help 

ons om ook andere mensen graag te zien. Zeker die mensen naar wie weinig 

of geen mensen nog omkijken.  

Help ons ook om eens goed te kijken naar mensen die we heel goed kennen: 

misschien zien we ze heel vaak, maar vergeten we juist daardoor soms met ons 

hart naar hen te kijken.  

Help ons om naar anderen te kijken zoals U naar ons kijkt: met een warm hart, 

en open ogen. Amen. 

2. LIED  
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Gebeden en liederen 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE ZEVENDE BIJEENKOMST 

God, 

Als we aan Uw Rijk willen meewerken, kunnen we niet blijven stilzitten. Uw 

zoon Jezus heeft ons vandaag heel wat ideeën gegeven om mee te bouwen 

aan Uw droom met ons. We hebben zelf ook beloofd om hier werk van te ma-

ken. 

Help ons om de komende dagen en weken met open ogen te leven, om te zien 

waar en hoe we mensen kunnen helpen. Help ons om onze belofte niet uit het 

oog te verliezen of te vergeten.  

Wij willen werk maken van Uw droom, met ons hart: niet omdat we het 

moéten, maar omdat we geloven dat U ons graag ziet en dat we Uw liefde 

niet voor ons willen houden, maar doorgeven aan anderen. 

Amen. 

2. LIED 1 
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2. LIED 2 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE ZEVENDE BIJEENKOMST 



-11- 

 

Gebeden en liederen 

Vader, 

Wij waren hier vandaag samen om iets te leren over Uw Geest die in mensen 

werkzaam is. Wij danken U voor de gaven die wij van Uw Geest mogen ont-

vangen. 

Wij vragen U dat Uw Geest ons bewust mag maken van de gaven die wij heb-

ben, en ons de moed geeft om ze ten dienste te stellen van mensen. Zo kunnen 

we elke dag in Uw naam meebouwen aan de grote droom van God: een vre-

devolle leefwereld rondom ons. 

Amen. 

1. GEBED 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE ACHTSTE BIJEENKOMST 

2. LIED 1 
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Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk 

2. LIED 2 

GEBEDEN EN LIEDEREN  
BIJ DE ACHTSTE BIJEENKOMST 


