
 

‘HOE SCHOON EN WELDADIG  

  IS EENDRACHT ONDER BROEDERS’ 

 

SAMEN BIDDEN BIJ HET NIEUWE WERKJAAR 

 

 
 

 

Een startviering bij het begin van het 

werkjaar brengt mensen samen die, elk 

op hun specifieke werkterrein, één ding 

gemeen hebben: ze willen dat hun geloof 

vruchten draagt. De bedoeling van deze 

viering is dan ook om alle verenigingen 

en alle werkgroepen in de parochie of 

pastorale eenheid samen te brengen en 

hen te bemoedigen voor het nieuwe 

pastorale jaar. 

 

 

 

 

Openingsvers: “Heel de aarde moet U aanbidden, en U loven Heer, onze God” 

 

Wanneer gekozen wordt voor dit openingsvers, wordt het kruisteken gemaakt na het zingen 

van het vers. 

 

 
 

 

Wat voor een leven is het uwe 

als jullie geen leven hebben in gemeenschap? 

Er is geen leven tenzij 

in de gemeenschap, 

en er is geen gemeenschap 

tenzij beleefd in het loven van God. 

 

T.S. Eliot 

 



Voorzang 
Heel de aarde moet U aanbidden  

en U loven, Heer onze God. 

 

Samen 
Heel de aarde moet U aanbidden  

en U loven, Heer onze God. 

 

Voorzang 
Uw heilige Naam moet zij bezingen, 

 

Allen 

en U loven, Heer onze God. 

 

Voorzang 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 

Allen 

Heel de aarde moet U aanbidden, en U loven. 

 

Kruisteken 

 

V. In de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest. 

 

A.  Amen 

 

 

 

Of: Z.J. 25b 

 

Wanneer gekozen wordt voor dit openingsvers, wordt het kruisteken gemaakt bij de aanhef 

van het vers. 

 

 

Voorzang 
God, kom mij te hulp + 

 

Allen 
Heer, haast U mij te helpen. 

 

Voorzang 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

 

Allen 

zoals het was in het begin, en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen 

 

 

 



Opening van de gebedsdienst 

 

V. God wil in de harten van mensen wonen. 

Hij wil van ons bewogen christenen maken. 

Omdat wij van de Kerk houden 

en geloven dat het geluk onder mensen 

ontvangen geluk is, 

willen wij een geloofsgemeenschap worden  

die nieuwe wegen gaat. 

 

Lied: Volk van God – eerste strofe (Z.J. 578) 

 

A. Volk van God zijn wij hier samen, 

heel de wereld in ons hart. 

Gij roept ons bij onze namen. 

God onze vreugde, onze kracht. 

 

V. Jezus riep Zacheüs en nodigde zichzelf uit in diens woonplaats. 

 Het huis van Zacheüs werd het huis van de Heer. 

 Omdat wij van de Kerk houden 

 en geloven dat Jezus’ woord haar vernieuwt, 

 willen wij een geloofsgemeenschap worden 

 die nieuw leven ontvangt. 

 

Lied: Volk van God – derde strofe (Z.J. 578) 

 

A.        God in den hoge, licht voor onz’ogen, 

feest voor ons hart, dat nu sneller slaat. 

Gij hebt ons leven een zin gegeven. 

Gij zijt de leidsman die met ons gaat. 

 

V. Maken we het even stil in ons hart om te bidden. 

 

    Korte stilte 

 

Goede God,  

Gij wilt dat alle mensen leven in uw liefde; 

Gij wilt wonen in het hart van deze gemeenschap. 

Schenk Gij ons dan opnieuw de Geest die voor ons uit gaat, 

die diep in elk van ons leeft, 

en ons verenigt tot uw volk,  

één van hart en ziel  

in Jezus Christus, onze Heer. 

 

A. Amen 

 

 

Lezing 1: Js 26, 7-8.12-13 

 

Andere meesters hebben over ons geheerst, maar U alleen, uw naam willen wij belijden. 



 

L. Het pad van de vrome mens is effen. 

U baant een rechte weg voor hem. 

Ook wij, Heer, hopen op de weg 

die U in rechtvaardigheid baant, 

en naar uw Naam en gedachtenis  

gaat ons verlangen uit. 

Heer, U schenkt ons vrede, 

want ook ons eigen werk hebt U voor ons verricht. 

Heer onze God, andere meesters hebben over ons geheerst, 

maar U alleen, uw naam, willen wij belijden. 

 

 

Korte stilte 

 

Lezing 2: Psalm 133 

 

De pelgrims zijn in Jeruzalem aangekomen, en hun verblijf in de heilige stad drukt zich uit 

met een vernieuwd gevoel van samenhorigheid en verbondenheid. Ze vieren de vreugde uit 

van hun broederlijk samenzijn.  

 

 

L. Hoe schoon en weldadig  

  is eendracht onder broeders; 

als kostelijke olie op het hoofd, 

die afdruipt op de baard, de baard van Aäron; 

die afdruipt op de boord van zijn gewaad, 

als Hermon-dauw die neerdaalt op de Sion. 

Daar schenkt de Heer zijn zegen 

en leven voor altijd. 

 

 

Korte stilte 

 

 

Evangelie: Hnd 2, 41a. 42-47 

 

Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen. Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat 

de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het 

gebed. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de 

apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles 

gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders 

behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan 

huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden 

God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds 

meer mensen werden gered. 

 

Overweging 

 

Enkele gedachten van paus em. Benedictus, in Deus caritas est, 2005 



“De naastenliefde, verankerd in de liefde tot God, is op de eerste plaats een opdracht aan 

iedere individuele gelovige, maar ook aan de gezamenlijke kerkelijke gemeenschap. Ook de 

Kerk als gemeenschap moet de liefde in praktijk brengen. Daarom heeft de liefde ook behoefte 

aan organisatie als voorwaarde voor geordend, gemeenschappelijk dienen. Het bewustzijn 

van deze opdracht is in de Kerk vanaf het begin sterk aanwezig geweest. Lucas vertelt het ons 

in de context van een soort blauwdruk van de Kerk. De gemeenschap bestaat erin dat de 

gelovigen alles gemeenschappelijk hebben en dat er bij hen geen verschil tussen arm en rijk 

meer is. Deze vorm van materiële gemeenschap kon natuurlijk geen stand houden toen de 

Kerk zich uitbreidde. Maar de kern, waar het om ging, bleef wel bestaan. Dat er in de Kerk 

zelf, als één familie, geen van de kinderen gebrek mag leiden”.  

 

“Het wezen van de Kerk komt tot uitdrukking in een drievoudige opdracht: de verkondiging 

van Gods Woord, het vieren van de sacramenten, de dienst van de liefde. Deze opdrachten 

zijn niet te scheiden van elkaar. De dienst van de Kerk is geen soort steunverlening die men 

ook aan anderen zou kunnen overlaten: zij is een onontbeerlijke uitdrukking van haar diepste 

wezen. Alles wat de Kerk doet is uiting van een liefde die het gehele welzijn van de mens 

nastreeft: de evangelisatie door het Woord en de sacramenten (…) en de bevordering en 

ontwikkeling van het leven en werken van de mens op de verschillende terreinen.” 

 

Stilte 

 

 

Voorbede  

 

 

V. Van meet af aan heeft Jezus de komst van het rijk Gods verbonden  

aan de mate waarin mensen hun hart ervoor openen. 

Wij zijn hier bij elkaar, 

met geen andere weg te gaan dan die  

van leven en beminnen, 

van weggeven en herbeginnen, 

van verstaan en dragen. 

van vragen en bidden: 

 

L.1 om een Kerk  

waarin trouw aan de onderlinge gemeenschap op de eerste plaats komt;  

waarin have en goed verdeeld wordt; 

 om een Kerk 

waarin blijdschap en eenvoud van hart leeft; 

 waarin Gods Naam geloofd en geprezen wordt, 

 en de kring van gelovigen uitbreiding vindt. 

 Laten wij bidden. 

 

    Moment van stil gebed 

L.2 Om een wereld 

 waarin geloofd wordt in wat nog verborgen is; 

 waarin spreken gebeurt uit liefde; 

waarin handelen geijkt wordt aan Gods gerechtigheid; 

om een wereld  

waarin noch wapens, noch isolement noch boycot nodig zijn 



 en God zijn zegen geeft  

aan elk begin dat mensen maken met verzoening.  

Laten wij bidden. 

 

Moment van stil gebed 

 

 

L.3 Om mensen die al doende Kerk zijn;  

 die hoopvol op weg gaan met God en mens; 

 die elkaars talenten ruimte geven; 

 om mensen  

die aandacht hebben voor de lege plekken in hun midden; 

 die bron van inspiratie zijn, 

 die leven, bidden en samenkomen als geloofsgemeenschap 

in de vrede en liefde van Gods Zoon, Jezus Christus. 

Laten wij bidden. 

 

    Moment van stil gebed 

 

 

 

Lied: Heeft Hij ons bidden opgevangen (Z.J. 235) 

 

A Heeft Hij ons bidden opgevangen, 

Hij heeft op ons zijn naam gelegd.  

Meer dan een mens ooit kan verlangen: 

Ik ben met U heeft Hij gezegd. 

Opent uw harten, mensenkind’ren, 

die bang en ontoegankelijk zijt, 

geen macht ter wereld kan verhinderen 

dat Hij u naar zijn woord bevrijdt. 

 

Hij zal de armen niet verstoten, 

Hij is met onze nood bekleed. 

Voor allen die zijn vastgelopen  

 heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 

 Hij spreekt de taal van alle landen 

 en overal ontkiemt zijn rijk. 

Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 

 en achter elke mens staat Hij. 

 

Zijt Gij het eerst van ons geboren, 

zijt Gij de welbeminde zoon, 

 blijf ons dan trouw, wij zijn verloren 

als Gij niet met ons samenwoont. 

Dat wij met U gelukkig leven 

 en spelen voor Gods aangezicht, 

dat wij elkaar de vrede geven 

die Gij voor ons hebt aangericht. 

 



 

Onze Vader 

 

Zonder Christus in ons midden  

staan wij machteloos. 

Trouw aan Hem en aan de Vader  

willen wij bidden met de woorden die Jezus ons gaf. 

 

A. Onze Vader … 

 

Gebed bij de zending 

 

V. Vader, wij danken U voor al uw zegen 

en wij bieden onszelf aan. 

Zend ons in de wereld met de kracht van uw Geest, 

om er te leven en te werken in blijdschap en eenvoud van hart, 

om ons te wijden aan de onderlinge gemeenschap, 

aan het breken van het brood en het gebed. 

Zend ons in de wereld met de kracht van uw Woord, 

opdat de kring van gelovigen uitbreiding vindt 

en wij U trouw en eensgezind loven. 

Wij vragen het U door Jezus Christus,  

uw welbeminde Zoon en onze Heer. 

 

A. Amen 

 

V.  De Heer schenke ons zijn zegen + 

 

 

Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw (ZJ 418, strofe 1 en 3) 

 

A. Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  

die onder ons verblijven wou, 

zingt als het gras dat dankt voor dauw; 

alleluia, alleluia 

 

Zingt voor de liefde die ons bindt, 

die in ons hoofd haar woning vindt, 

die in ons hart haar rijk begint; 

alleluia, alleluia 

 

 

 

Na het gebedsmoment kan een (gebeds)kaartje uitgedeeld worden, of een ander eenvoudig 

voorwerp met enkele korte overwegingen of citaten die spreken van aanmoediging voor het 

hernieuwde engagement van de medewerkers in de Kerk.  

 

 

 

 



Een paar voorbeelden: 

 

HEER,  

 

LEG UW HAND OP MIJN SCHOUDER; 

LEER MIJ LIEF TE HEBBEN 

ZODAT MIJN DIENEN VRUCHTBAAR WORDT. 

 

 

     

           
                 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Leclercq - Brussel 

 
ALLEEN GOD KAN HET GELOOF SCHENKEN, 

MAAR JIJ KAN ER GETUIGENIS VAN AFLEGGEN. 

 

 

GELOVEN IN WAT NOG VERBORGEN IS; 

SPREKEN UIT LIEFDE; 

HANDELEN UIT GERECHTIGHEID; 

HEER, LAAT UW RIJK  

IN MIJN HART BEGINNEN.  
 

 
GOD VAN MENSEN, 

BEUR ONS OP, 

VUUR ONS AAN, 

MAAK ONS ÉÉN. 

LAAT UW GEEST VAN LIEFDE SPREKEN 

EN WERKEN IN ONS,  

WERKEN DOOR ONS. 

 
HEER GOD, 

ALLES WAT IK HEB, 

ALLES WAT IK BEN, 

ALLES WAT IK DOE, 

BIED IK U AAN. 

 

SCHENK MIJ UW GEEST, 

DAT IN MIJN DENKEN, 

SPREKEN EN HANDELEN, 

IETS VAN UW AANWEZIGHEID 

MAG DOORBREKEN. 

 

LAAT MIJ NIET ENKEL 

VOOR MEZELF LEVEN, 

MAAR ZOALS JEZUS 

VERBONDEN MET U 

EN GEGEVEN AAN MENSEN. 

DOE ALLES 

IN ONDERLINGE EENHEID 

VERENIGD  

IN ÉÉN GEBED, 

IN ÉÉN GEEST  

EN 

IN ÉÉN HOOP,                                                                                   

IN LIEFDE,  

EN  

IN VOORTDURENDE VREUGDE. 

 
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. 

 


