ORDEN
VOOR HET

MORGENGEBED
IN

DE RUIMTE

HERFST

2

Het morgengebed hebben in deze herfst als vast verloop:
- concentratiestilte
- openingstekst
- lofprijzing
- psalmlezing in beurtspraak
- gezongen acclamatie
- Bijbeltekst volgens het rooster van de gemeenschap in Taizé
- meditatieve stilte
- morgenlied of herfstlied
- gezongen zegenbede
Het vaste verloop vraagt van ons dat we ons invoegen in een beweging van
gebed die al voor ons klaar ligt en om deze beweging mee te gaan ervaren.
Juist door het vaste verloop is er ruimte om de eigen gedachten te laten
gaan of om juist stil te worden in zelf.
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Orde voor het morgengebed op maandag
STILTE OM ZICH TE CONCENTREREN
OPENINGSTEKST
v
a
v
a

Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
God, breng mij uitkomst,
EEUWIGE, kom mij haastig te hulp.

LOFPRIJZING

4

PSALM 104
Prijs de EEUWIGE, mijn ziel.
EEUWIGE, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
in een mantel van licht gehuld.
U spant de hemel uit als een tentdoek
en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen
en beweegt u op de vleugels van de wind,
u maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.
U hebt de aarde op pijlers vastgezet,
tot in eeuwigheid wankelt zij niet.
De oerzee bedekte haar als een kleed,
tot boven de bergen stonden de wateren.
Toen u dreigde, vluchtten zij weg,
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen:
naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen,
naar de plaatsen die u had bepaald.
U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:
gras laat u groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.
Zo zal hij brood winnen uit de aarde
en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.

BIJBELTEKST
5

MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING
MORGENGEBED
v

Wij vragen uw zegen over de komende dag,
God van al wat leeft.
Help ons deze dag door te brengen
volgens uw bedoeling,
houd in ons de hoop levend op een betere wereld
en geef ons de kracht
om daar vandaag aan te werken.
Zegen allen met wie wij
in lief en leed verbonden zijn;
maak ons bereid met elkaar te delen
wat het leven biedt;
geef ons een open oog
en een bewogen hart
voor ieder die onze naaste is
naar het voorbeeld en in de kracht
van Jezus van Nazareth.

ONZE VADER
a

Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

6

MORGENLIED

LIEDBOEK 220

God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schaad’ en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

ZEGENBEDE
v

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
zegene ons de grote naam!

a
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Orde voor het morgengebed op dinsdag
STILTE OM ZICH TE CONCENTREREN
OPENINGSTEKST
v
a
v
a

Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
God, breng mij uitkomst,
EEUWIGE, kom mij haastig te hulp.

LOFPRIJZING

8

PSALM 67
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

BIJBELTEKST
MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING

9

MORGENGEBED
v

God,
u hebt ons geschapen
naar uw beeld en gelijkenis;
mensen met een hart om lief te hebben,
met een stem
om sprekend en zingend
uw goede woorden tot leven te brengen,
met oren om te verstaan,
met handen en voeten
om spelend de ander te ontmoeten.
Wij danken u
dat u zo de toon hebt gezet
in ons bestaan,
er klank en kleur aan hebt gegeven.
We danken U voor alle mensen
die sprekend, zingend en musicerend
ons bestaan verrijken.
Wij danken U voor alle mensen,
die uw liefde gestalte geven
op hun eigen wijze.

ONZE VADER
a

Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.
10

MORGENLIED

LIEDBOEK 212

Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing halleluja!
Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing halleluja!

ZEGENBEDE
v

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
zegene ons de grote naam!

a
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Orde voor het morgengebed op woensdag
STILTE OM ZICH TE CONCENTREREN
OPENINGSTEKST
v
a
v
a

Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
God, breng mij uitkomst,
EEUWIGE, kom mij haastig te hulp.

LOFPRIJZING

12

PSALM 23
De EEUWIGE is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de EEUWIGE
tot in lengte van dagen.

BIJBELTEKST
MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING

13

MORGENGEBED
v

Ik groet U, lief Licht,
waardoor het duister van de nacht verdwijnt
en mijn ogen kunnen zien
hoe alles nieuw verschijnt,
mensen en dingen in hun eigen kleur.
Leer mij kijken met uw ogen
dan wordt het goed om deze dag
uit uw handen te ontvangen.

ONZE VADER
a

Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.
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HERFSTLIED

LIEDBOEK 716

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.
Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

ZEGENBEDE
v

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
zegene ons de grote naam!

a
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Orde voor het morgengebed op donderdag
STILTE OM ZICH TE CONCENTREREN
OPENINGSTEKST
v
a
v
a

Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
God, breng mij uitkomst,
EEUWIGE, kom mij haastig te hulp.

LOFPRIJZING

16

PSALM 118
Loof de EEUWIGE, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
Laat Israël zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
het huis van Aäron zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
wie de EEUWIGE vreest, zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw.’
In mijn nood heb ik geroepen: ‘EEUWIGE!’
En de EEUWIGE antwoordde, hij gaf mij ruimte.
Met de EEUWIGE aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?
Met de EEUWIGE, mijn helper, aan mijn zijde,
kijk ik op mijn haters neer.
Beter te schuilen bij de EEUWIGE
dan te vertrouwen op mensen.
Beter te schuilen bij de EEUWIGE
dan te vertrouwen op mannen met macht.
Alle volken hadden mij ingesloten
– ik weerstond ze met de naam van de EEUWIGE –
ze sloten mij van alle kanten in
– ik weerstond ze met de naam van de EEUWIGE –
ze sloten mij in als een zwerm bijen
maar doofden snel als een vuur van dorens
– ik weerstond ze met de naam van de EEUWIGE.

BIJBELTEKST
MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING
17

MORGENGEBED
v

Zoals U ons de hele nacht bewaard hebt
en ons het daglicht liet bereiken,
bewaar ons, o God,
in heil en vrede,
zonder zonde en verzoeking,
U barmhartige,
God onze Heer.
Wij verheffen en prijzen U,
alle hemellegers prijzen U,
de engelen loven U.
Wij verheffen U,
wij noemen U heilig,
onze Vader, onze Heer,
onze God en onze Schepper.

ONZE VADER
a

Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.
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MORGENLIED

LIEDBOEK 214

Hef op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht dat opengaat,
wees als de engelen bereid,
wijd God uw ganse levenstijd!
En laat uw licht als hemellicht
schijnen voor ieders aangezicht,
zodat het ieder helder is
dat God uw licht, uw helper is.
Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
loof God vandaag van uur tot uur!

ZEGENBEDE
v

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
zegene ons de grote naam!

a
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Orde voor het morgengebed op vrijdag
STILTE OM ZICH TE CONCENTREREN
OPENINGSTEKST
v
a
v
a

Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
God, breng mij uitkomst,
EEUWIGE, kom mij haastig te hulp.

LOFPRIJZING

20

PSALM 126
Toen de EEUWIGE het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich.
Toen zeiden alle volken:
‘De EEUWIGE heeft voor hen iets groots verricht.’
Ja, de EEUWIGE had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.
Keer ook nu ons lot, EEUWIGE,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

BIJBELTEKST
MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING

21

MORGENGEBED
v

Omdat wij ons soms door verwarring laten leiden
in weerwil van ons geloof;
omdat boosheid, spanning, verbittering en jaloezie
ons perspectief vertekenen,
omdat wij ons soms buitensporig druk maken
om kleinigheden,
omdat wij het niet altijd bij het rechte eind hebben,
willen we geloven:
het goede is sterker dan het kwaad
liefde is sterker dan haat
licht is sterker dan duisternis
waarheid is sterker dan leugens.
Verander ons leven,
opdat wij een levend bewijs zijn van uw genade
die alles vernieuwt.

ONZE VADER
a

Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.
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MORGENLIED

LIEDBOEK 204

daar kraait de wachter van de dag,
die wakker was in diepe nacht,
een licht voor mensen onderweg,
die alle nacht aan banden legt.
Licht, dat ons opgaat en doorschijnt,
waardoor de slaap voorgoed verdwijnt,
met onze allervroegste klank
geven wij stem aan onze dank.

ZEGENBEDE
v

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
zegene ons de grote naam!

a
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