
 

M o r g e n g e b e d 

 
 Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer 

 
 

 Zingen of beluisteren van een lied 
bijvoorbeeld een morgenlied uit Liedboek 2013, lied 204-224 
Hier lied 217 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ 
https://youtu.be/hhc-Qyb8Oec  

 
 

 Lezing van een gedeelte uit de Bijbel 
bijvoorbeeld uit het Luthers Dagboek,  
of naar het rooster van Taizé (www.taize.nl) 

 
 

 Voorbede – zoals deze: 

Heer,ontferm u, 

over de mensen die ernstig ziek zijn 

en eenzaam en alleen, 

omdat ze hun naasten niet mogen besmetten. 

 

Ontferm u over de mensen, 

die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur. 

 

Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, 

die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen 

ingezet worden. 

 

Heer, ontferm u over onze angst 

om onze dierbaren, om onszelf. 

 

 

 

Ontferm u over onze zorgen 

over werk dat stil komt te liggen, 

over opdrachten die niet doorgaan, 

over financiële gevolgen voor ons huishouden. 

 

Geef ons moed en rust, 

dat ons leven in uw hand is, 

dat we geborgen zijn in U, 

omdat we dat altijd al waren. 

 

Amen 

 

 Afsluitend gebed: Onze Vader… 
 
 

 Toewijding van de dag aan God 
 

Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God: 
de kracht van uw aanwezigheid. 
Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken. 
Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren. 
Zegen mij vandaag. Amen. 

 
 

 Doven van de kaars 
 
 
 

https://youtu.be/hhc-Qyb8Oec
http://www.taize.nl/


 

A v o n d g e b e d 
 
 

 Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer 
 
 

 Zingen of beluisteren van een lied 
bijvoorbeeld een avondlied uit Liedboek 2013, lied 236-269 
Hier 263 ‘Wees Gij mijn toevlucht’ 
https://youtu.be/_G6B1J-Lkgg  

 
 

 Herhaling van een vers uit de lezing van de morgen 
 
 

 Voorbede – zoals deze: 
 
God, 

geef me rust en vertrouwen, 

opdat ik me niet mee laat slepen 

door angst en paniek. 

Geef me wijsheid, 

opdat ik het goede doe 

en het dwaze laat. 

En geef me liefde, 

opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens 

en bereid ben te helpen waar nodig. 

 
 

 Afsluitend gebed: Onze Vader… 
 

 
 Afronding van de dag met God 

 
 

 
 
 
Eén ding, Heer mijn God, heeft mij vandaag gedragen: 
de kracht van uw aanwezigheid. 
Twee mensen kwamen vandaag in mijn hart. 
Drie dingen heb ik ervaren en daarin uw zegen ontvangen. 
Zegen mij zo ook in de nacht. Amen. 
 
 

 Doven van de kaars 

https://youtu.be/_G6B1J-Lkgg

