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Gebed om kracht en vertrouwen (3) 
 
 
1. Kruisteken 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Heer God, wees hier aanwezig met uw scheppend Woord, 
en open mijn hart voor uw Heilige Geest.  
 
(stilte) 
 
 
 
2. Lezing van Gods Woord (Matteüs 9, 35-38) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
 
Jezus ging rond door alle steden en dorpen,  
waar Hij onderricht gaf in hun synagogen  
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk  
en alle ziekten en kwalen genas.  
Bij het zien van die menigte mensen  
werd Hij door medelijden bewogen,  
omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.  
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:  
“De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.  
Vraagt daarom de Heer van de oogst  
arbeiders te sturen om te oogsten.” 
 
 
 
3. Psalm 23 

 
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; 
Hij laat mij weiden op groene velden. 

 
Hij leidt mij aan water, waar ik kan rusten, 
Hij geeft mij weer frisse moed. 

 
Mijn schreden leidt Hij langs recht paden 
omwille van zijn Naam. 

 
Al voert mijn weg door donkere kloven, 
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 
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Uw stok en uw herderstaf  
geven mij moed en vertrouwen. 

 
Gij nodigt mij aan uw tafel  
tot ergernis van mijn bestrijders. 
 

Met olie zalft Gij mijn hoofd,  
mijn beker is overvol. 
 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, 
elke dag van mijn leven. 

 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 
voor alle komende tijden. 
 

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

Zoals het was in het begin en nu en altijd,  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
 
4. Aanroepingen 
 
Heilige Geest, adem die doet leven,  

helper in onze nood,  
trooster voor de bedroefden,  
kom en woon in ons. 

 
Heilige Geest, kracht voor de moedelozen, 

die onze zwakheid wegneemt,  
die ons doet opstaan uit onmacht, 
kom en woon in ons. 

 
Heilige Geest, die onze solidariteit bezielt, 

die de volkeren verenigt, 
die ons doet uitzien naar het Rijk Gods. 
kom en woon in ons. 

 
Heilige Geest, die ons verbindt met Jezus Christus, 

die ons vreugde schenkt om het Evangelie, 
die ons opent voor de grenzeloze liefde van de Vader, 
kom en woon in ons. 

 
 
5. Onze Vader  
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6. Slotgebed 
 
God van alle leven,  
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. 
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. 
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,  
Door zijn goedheid en verzoening  
heeft Hij nieuwe toekomst geopend  
voor mensen die verloren waren.  
 
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,  
in deze dagen van onrust en onzekerheid. 
Geef ons kalmte, wijsheid en moed  
om te onderscheiden wat we kunnen doen  
om anderen tot steun te zijn  
en deze crisis te helpen overwinnen. 
 
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen  
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 
en houd in ons het geloof levend  
dat Gij alles ten goede leidt. 
Door Christus, onze Heer. 
 
 
 
7. Zegen 
 
De Heer schenke ons zijn zegen,  
Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven. 
Amen. 
 
 
__________________ 
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