Gebedsviering
“Alles wat bestaat hebt U lief”(W 11, 24)
Samen bidden om eerbied voor de schepping
Kruisteken
Begroeting
Wij komen hier samen
om naar het woord van de Heer te luisteren:
Hij wacht ons op.
Laten wij Hem loven en danken,
en ons afstemmen op zijn stem.

Psalm 95 (afwisselend gebeden of gezongen in de volgende of in een andere vertaling.)
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.
Een machtige God is immers de Heer,
Koning is Hij over alle goden.
De aarde ligt uitgespreid in zijn hand,
aan Hem behoren de toppen der bergen.
De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt,
zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde,
knielen wij neer voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.
Luistert heden dan naar zijn stem.

Inleiding op de Schriftlezingen

L.

Het eerste woord van de bijbel is
‘in het begin’:
en de bijbel vertelt over een paradijs
waarin God de mens
tot vrijheid roept,
tot behoedzaamheid voor zijn schepping,
tot zorg voor zijn medemens.
Bij elke oproep
hoort in de bijbel dat ene refrein:

‘Ik ben de Heer uw God
die u uit Egypte heeft geleid’.
Dat betekent:
Hij is het die ons aankijkt,
en wat Hij vraagt is:
word mens,
en word het met anderen.
(Bij de Schrift wordt een eerste kaars aangestoken)

A.

Luister heden naar Gods stem,
maak uw harten niet van steen (ZJ P124)

L.

Het laatste woord van de bijbel is:
‘amen’:
en de bijbel vertelt
over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde:
over een wereld waarin God die het eerste woord sprak,
ook het laatste woord zal hebben:
over een schepping die daar uitmondt
waar God het beloofd en bedoeld heeft:
in de vrede en de rust van de zevende dag.
(Bij de Schrift wordt een tweede kaars aangestoken)

A.

Luister heden naar Gods stem,
maak uw harten niet van steen.

L.

In de vele bladzijden tussen begin en vervulling
loopt een lange geschiedenis
van God en mensen
die elkaar zoeken,
elkaar vinden, elkaar verliezen,
falen en mislukken,
en opnieuw slagen en hopen:
en op elke bladzijde is er de herinnering
aan het verloren paradijs,
maar ook het verlangen naar de nieuwe wereld,
ons door God in Christus aangezegd.
(Bij de Schrift wordt een derde kaars aangestoken)

A.

Luister heden naar Gods stem,
maak uw harten niet van steen.

Schriftlezing: Wijsheid, 11, 21-26
God heeft zijn schepping lief, wat er ook gebeurt. Eerder dan zijn macht te
ontplooien om de mens tot inkeer te brengen, ontfermt Hij zich over alles wat
leeft.

Stilte

Lied: God heeft het eerste woord (ZJ 541)
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Evangelie: Lc 12, 15-32
Wij moeten niet ongerust zijn: de Vader weet immers wat we nodig
hebben om van te leven.
(eventueel wordt de evangelielezing gevolgd door een korte overweging)

Stilte
Luisterlied: All things bright and beautiful
(uit: Gloria. The sacred music of John Rutter, Collegium Records COLCD
100, 1984)

All things bright and beautiful,
all creatures great and small,
All things wise and wonderfull,
the Lord God made them all.

Each little flower that opens,
each little bird that sings,
He made their glowing colours,
He made their tiny wings.

The purple-headed mountain,
the river running by,
the sunset and the morning,
that brightens up the sky;
The cold wind in the winter,
the pleasant summer sun,
the ripe fruits in the garden,
He made them every one.
He gave us eyes to see them,
and lips that we might tell
how great is God almighty,
who has made all things well.

Voorbede
L.

Het loopt als een rode draad doorheen de bijbelse verhalen
dat God in zijn barmhartigheid
niet laat varen wat Hij eens begon:
dat Hij het werk van zijn handen niet loslaat
wanneer wij zijn schepping verbouwen
naar ons beeld en gelijkenis.
Moge het woord dat we gehoord hebben
ons daarom tot bidden uitnodigen:

L.

Heer,
alles wat leeft vindt zijn oorsprong in u.
Bemoedig allen die daarvan getuigen:
sterk hen in het vertrouwen
dat Gij, die voor het kleinste vogeltje zorgt,
ook weet wat de mens nodig heeft.

A.

God, U bent liefde, bron van het leven. (ZJ 30a)

L.

Heer,
Gij die als allereerste hebt gezegd:
‘leven moet er zijn’:
blijf ook vandaag uw woord spreken
tot allen die zich inzetten
voor wat beschadigd en verloren is.

Herinner allen eraan
dat de aarde hier niet tot bloei kan komen
zolang zij daarvoor elders vernietigd wordt.
A.

God, U bent liefde, bron van het leven.

L.

Heer,
Gij die alles in het leven riep
met het oog op de mens:
schenk ons mannen en vrouwen
die in het spoor van het evangelie
niet bouwen aan steeds grotere schuren,
maar de nederigheid bezitten
om het eigen kennen en kunnen
ten dienste van uw schepping te stellen.

A.

God, U bent liefde, bron van het leven.

L.

Heer,
Gij die de mens tot vrijheid roept,
blijf allen oproepen
om met zorg en eerbied
om te gaan
met het werk van uw handen,
en om daarin uw
en onze plaats te weten.

A.

God, U bent liefde, bron van het leven.

L.

Heer,
Gij die als allereerste hebt gezegd
‘licht moet er zijn’:
toon ons uw licht
in die mensenharten en mensenhanden
die voor anderen
de nieuwe hemel en aarde zichtbaar maken.

A.

God, U bent liefde, bron van het leven.

Onze Vader
L.

Ons gebed tot de Heer
ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid.
Het behoedt ons wel om onszelf
tot heer en meester van de aarde uit te roepen.
Met de woorden van Jezus
willen we ons daarom keren
tot Hem die de schepping aan ons toevertrouwt:

A.

Onze Vader …

Afsluitende dankzegging: Ps 136, 1-3; 25-26

L.

In het vertrouwen dat de Heer weet
wat wij nodig hebben om van te leven,
willen we hem danken voor het woord
dat Hij vandaag tot ons gesproken heeft:
zijn woord is het voedsel dat ons kracht geeft
om in de wereld die Hij ons schonk
van zijn blijvende zorg te getuigen.

A.

Dankt de Heer om zijn goedheid,
want eeuwig is zijn genade.
Dankt de God aller goden,
want eeuwig is zijn genade.
Dankt de Heer aller heren,
want eeuwig is zijn genade.
Hij is het die alles wat leven heeft voedt,
want eeuwig is zijn genade.
Dankt dus de God van de hemel,
want eeuwig is zijn genade.

Kruisteken

