Ochtendgebed Northumbria

Open gebed - voor andere mensen

Middaggebed Northumbria

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon,
en van de Heilige Geest. Amen.

Gebed:
Christus, wil mij als een licht verlichten en leiden.
Christus, wil mij als een schild overschaduwen.
Christus onder mij;
Christus boven mij;
Christus naast mij
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.
Wees vandaag binnenin mij en om mij heen,
nederig en zachtmoedig, en toch almachtig.
Wees in het hart van ieder tot wie ik spreek;
in de mond van ieder die spreekt tot mij.
Wees vandaag binnenin mij en om mij heen,
nederig en zachtmoedig, en toch almachtig.
Christus als een licht;
Christus als een schild;
Christus naast mij
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon,
en van de Heilige Geest. Amen.

Opening:
Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de Heer
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de Heer te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
O: Wie is het die jullie zoeken?
R: Wij zoeken de Heer onze God.
O: Zoeken jullie Hem met heel je hart?
R: Amen. Heer ontferm u.
O: Zoeken jullie Hem met heel je ziel?
R: Amen. Heer, ontferm u.
O: Zoeken jullie Hem met heel je verstand?
R: Amen. Heer, ontferm u.
O: Zoeken jullie Hem met al je kracht?
R: Amen. Christus, ontferm u.
Geloofsbelijdenis:
Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven,
en wij geloven en weten
dat u de Heilige van God bent.

Zegen:
Mag de vrede van de Heer Jezus Christus met je
gaan, waarheen hij jou ook zendt.
Mag Hij je leiden door de wildernis
en beschermen in de storm.
Mag Hij je thuisbrengen, vol vreugde over de
wonderen die Hij je heeft laten zien.
Mag Hij je vol vreugde, opnieuw binnen onze deuren
thuisbrengen.

Lof aan u, Heer Jezus Christus,
Koning van eeuwige luister.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon,
en van de Heilige Geest. Amen.

Schriftlezingen
Overdenking voor vandaag
Meditatie voor deze dag van de maand

Opening:
De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons.
Bevestigt U het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
Onze Vader, die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Amen.
Geloofsbelijdenis:
Wij geloven en vertrouwen in God, de Vader,
de almachtige.
Wij geloven en vertrouwen in Jezus Christus,
Zijn Zoon.
Wij geloven en vertrouwen in de Heilige Geest.
Wij geloven en vertrouwen in de Drie-enige.
Gebed:
Leer ons, geliefde Here, zó onze dagen tellen
dat wij een wijs hart ontvangen.
Verzadig ons in de morgen met Uw
goedertierenheid opdat wij al onze dagen jubelen
en ons verheugen.

De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons.
Bevestigt U het werk van onze handen over ons.
De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons.
Bevestigt U het werk van onze handen over ons,
geliefde Here.
Zegen:
Laat niets je verstoren, niets je vrees aanjagen;
alle dingen zijn vergankelijk,
maar God verandert nooit!
Met geduldige volharding bereik je alles;
wie God toebehoort, komt niets tekort;
alleen God geeft voldoening.
+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van
de Heilige Geest. Amen.

Avondgebed Northumbria
+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van
de Heilige Geest. Amen.
Opening:
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
O: Uit de diepte roep ik tot U
R: O Heer, hoor mijn stem.
O: Met mijn hele hart wil ik U prijzen.
R: O Heer, hoor mijn stem.
O: Als U de zonden blijft gedenken, Heer,
R: Wie houdt dan stand? Wie houdt dan stand?

Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem,
en verlangt naar Zijn woord.
Uitdrukkingen van geloof:
Heer,
U heeft altijd brood voor de volgende dag gegeven;
én hoewel ik arm ben, vandaag geloof ik.
Heer,
U heeft altijd kracht voor de volgende dag gegeven;
én hoewel ik zwak ben, vandaag geloof ik.
Heer,
U heeft altijd vrede voor de volgende dag gegeven;
én hoewel bang van hart, vandaag geloof ik.
Heer,
U heeft me in tijden van beproevingen altijd veilig
bewaard; én nu, beproefd als ik ben,
vandaag geloof ik.
Heer,
U heeft altijd de weg voor de volgende dag
gewezen; én hoewel dat misschien verborgen is,
vandaag geloof ik.
Heer,
U heeft altijd licht geschonken in mijn duisternis;
én hoewel het nu nacht is, vandaag geloof ik.
Heer,
U heeft altijd gesproken als de tijd daar rijp voor
was; én hoewel U zich nu in stilte hult,
vandaag geloof ik.
Schriftlezingen
Overdenking voor vandaag
Meditatie voor deze dag van de maand
Open gebed - voor andere mensen

Gebed:
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan U gehecht met heel mijn ziel.
De Heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.
Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
Wonen in het huis van de Heer
om de liefde van de Heer te aanschouwen.
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.
Mag ik niet verwachten de goedheid van de
Heer te zien in het land van de levenden?
Wacht op de Heer, wees dapper en
vastberaden,
ja, wacht op de Heer.
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan U gehecht met heel mijn ziel.
Zegen:
Mijn kinderen, zorg ervoor dat jullie onderling de
vrede bewaren en heb elkaar lief.
Volg het voorbeeld van goede mensen die je zijn
voorgegaan en God zal je troosten en helpen, zowel
in deze wereld als in de wereld die komen gaat.
+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van
de Heilige Geest. Amen.
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