
DE GAVEN VAN DE GEEST 
 
GEDULDIG ZIJN Gebedsviering 22 maart 2023 
STILTE 
 
WELKOM EN INLEIDING 
 
ONTSTEKEN VAN DE PAASKAARS 

Alles begon met God, 
het water en het licht 
en de mens en het vuur 
en de liefde.  
Het begon met God.  
 

En de mens met zijn ogen 
om de zon te zien 
en te wandelen in het licht 
in dat licht de andere mens te zien 
die met hem gaat! 
 

 
AANSTEKEN VAN DE LICHTJES 
 

♫ ALS ALLES DUISTER IS 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
 
LEZING UIT EFEZE 4, 1-6 
Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg 
te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds 
bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u 
in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren 
die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op 
grond van uw roeping één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader 
van allen, die boven allen, door allen en in allen is. 
 
 
STILTE 
 
 
SPIEGELVERHAAL 
 



 2 

 
STILTE 
 
MUZIEK 
 

♫ WAT ZIJN DE GOEDE VRUCHTEN 
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2    Geloof om veel te geven, 
 te geven honderd in, 
 wij zullen leren leven 
 van de verwondering: 
 dit leven, deze aarde, 
 de adem in en uit, 
 het is van Gods genade 
 en zijn lankmoedigheid. 
 

 

3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
 maar vasthoudt tot het eind, 
 wie zijn bestaan niet kruisigt, 
 hoezeer hij levend schijnt, 
 hij gaat voorgoed verloren, 
 het leven dat hij koos 
 is tevergeefs geboren 
 en eindigt vruchteloos. 

4    Maar wie zich door de hemel 
 laat helpen uit de droom, 
 die vindt de boom des levens, 
 de Messiaanse boom 
 en als hij zich laat enten 
 hier in dit aardse dal, 
 dan rijpt hij in de lente 
 tot hij vruchtdragen zal. 

 
AANSTEKEN VAN DE WIEROOK 
 
- Mogen onze gebeden opstijgen als wierook voor Uw aanschijn – 
 
 
GEBEDEN EN INTENTIES  
 
 
GEBED DES HEREN 
 
Onze Vader die in de hemel zijt uw Naam worde geheiligd 
uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk de Kracht en de Heerlijkheid, 
in eeuwigheid. - Amen 
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♫ OMDAT HIJ NIET VER WOU ZIJN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4    Wilt daarom elkander doen 
 alle goeds geduldig. 
 Weest elkaar om zijnentwil 
 niets dan liefde schuldig. 
 Refrein: 

5    Weest verheugd, van zorgen vrij: 
 God die wij aanbidden 
 is ons rakelings nabij, 
 wonend in ons midden. 
 Refrein: 

 
 
ZEGEN 
 
In ons hart en in ons huis, de zegen van God 
in ons komen en in ons gaan, de vrede van God 
in ons doen en in ons laten, de liefde van God 
Bij het einde, nieuw begin de armen van God om ons te ontvangen, 
thuis te brengen. Amen 
 
 
MUZIEK 
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