
Middaggebed

Al in Handelingen lezen we dat de apostelen op gezette tijden ruimte maken
voor het gebed. Het is geworteld vanuit de Joodse traditie. Op gezette tijden
op de dag tijd maken voor God die ons de tijd heeft geschonken. Door de
eeuwen heen pakken heel veel mensen deze ‘geestelijke oefening’ op.
Sommigen drie keer op een dag (ochtend, middag, avond), anderen kiezen,
zoals mensen in het klooster, voor 7 momenten op een dag om God te zoeken.
Het helpt ons om gedurende de dag steeds God voor ogen te houden (Psalm
16) en de momenten met God door de dag heen te verdichten.

Vanuit deze achtergrond nodigen we je uit bij dit middaggebed. In het
getijdengebed wordt dit ook wel de sext (het zesde uur van de dag) genoemd.
Maar gewoon het middaggebed is ook goed. Op de achtergrond voelen we het
moment dat Jezus aan het kruis hangt.

In dit half uur wat voor ons ligt komen een aantal dingen aan bod: een drietal
liederen, het lezen van een gedeelte uit het Oude en het Nieuwe Testament,
ruimte voor persoonlijke voorbede, het samen uitspreken van een aantal
gebeden en de stilte om bij God te zijn. Daar beginnen we ook mee. We maken
een beweging van groot naar klein en weer terug: van staan, naar zitten, naar
knielen en weer terug. Zie het als een dans of als een manier om ook
lichamelijk uiting te geven aan onze ontmoeting met God.

We komen in stilte binnen en bereiden ons voor op de drie minuten stilte die
beginnen om 12:15u. Daarna zingen we een lied waarin we ons verlangen naar
Jezus en Zijn komst op aarde, en nu bij ons, uitzingen. Wees welkom!



Middaggebed

We komen binnen in stilte

-   OPENING   -

● Openingstekst   ||   Aansteken van de kaars   ||   Openingsgebed

● We zijn drie minuten stil en zingen vervolgens onderstaand lied:
● 🔎 We nodigen je tijdens de stilte uit om bewust te zijn van het feit dat God er is. Dat Hij in

zijn heiligheid troont boven ons, en tegelijk jou persoonlijk ziet. Hij weet hoe je hier zit en is
met ontferming bewogen over je.

(We gaan staan)

Lof zij Christus, hoog verheven,
God uit God en licht uit licht;
Schepper van het goede leven,
die uit God geboren is.

Lof zij Christus, Heer der heren,
Vredevorst die vrede sticht;
Davids Zoon, die wij vereren,
licht dat ieder mens verlicht.

Jezus, de wereld wacht
op de eerste nieuwe dag.
Daal hier op aarde neer;
kom tot ons, Heer.

Heer, geef wereldwijd uw vrede.
Kom tot ons, de wereld wacht.
Hoor ons bidden hier beneden
om uw vrede in ons hart.

● We spreken samen uit:
🔎 Een openingsgebed dat we teruglezen in de Psalmen.

God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Prijs de Heer!

(We gaan zitten)



-   LEZING   -

● Lezen van een gedeelte uit het Oude Testament
🔎 Normaliter lezen we altijd een Psalm en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Tijdens
de Adventsperiode voegen we een kort gedeelte toe uit het bijbelboek Jesaja.

● Lezen van een Psalm
🔎 De Psalmen zijn de motor van het getijdengebed. Bij elk moment worden er psalmen
gezongen. Omdat de Psalmen al heenwijzen naar de komst en aanwezigheid van Jezus
Christus worden de Psalmen ook gezien als een aanbidding van Jezus zelf, die dus
voortdurend wordt aanbeden door de regelmatigheid van het steeds terugkerende gebed
door de dag of de week.

● Lezen van een gedeelte uit het Nieuwe Testament
🔎We luisteren naar een gedeelte uit het leven van Jezus en proberen te horen wat Hijzelf
tot ons wil zeggen.

● We spreken samen een geloofsbelijdenis uit:
🔎 Een geloofsbelijdenis die ons samen bindt. Misschien komen we uit verschillende kerken
maar samen zijn we allen discipelen van Jezus.

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle
zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor
alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet
geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en heeft een
lichaam gekregen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij
is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde
dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan
de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden
en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de
Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die
gesproken heeft door de profeten.

En wij geloven in een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
Amen.



-   HEER ONTFERM U   -

● Ruimte om in stilte voorbede te doen voor dierbaren. Daarna zingen we een Kyrie.
🔎 Er is ruimte om tijdens de stilte en het lied te bidden voor diegenen waarvoor jij wilt
bidden. Voel je uitgenodigd om samen met ons te knielen maar je mag ook blijven zitten. Niks
moet…

(Zittend of knielend)

Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison.

Als wij vermoeid en zoekend zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.

Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.

● We zijn samen vijf minuten stil voor God
🔎 Tijdens deze vijf minuten zijn we in stilte bij God. Althans, dat proberen we… Er zullen
vast ook zaken zijn die door je hoofd spelen waardoor echt stil zijn lastig is. Probeer dan het
volgende: adem in, en wees je bewust van het feit dat God het Zelf is die jou je levensadem
heeft gegeven. Adem uit: en spreek in gedachten uit “Jezus Christus, Zoon van God, ontferm
U over mij”, of alleen de naam van “Jezus”, of een andere naam van God.

(We gaan weer zitten)

● Gebed om vrede

O God, U bent de oorsprong van vrede. U bent het die eenheid tussen mensen bemint. U
kennen: daarin ligt het eeuwige leven  verborgen. U dienen opent voor ons de weg naar
ware vrijheid. Bescherm ons die U in alle nederigheid willen dienen tegen alle aantijgingen
van wie ons kwaad wil doen. Leer ons volledig op uw bescherming en hulp te vertrouwen.
Zodat we voor geen enkele tegenstander hoeven vrezen. We bidden u dit door de kracht
van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

● We zingen ten slotte samen staande Kom tot ons de wereld wacht

1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

2. Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

3. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

4. Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.




