
Week van gebed 2023 Doe goed zoek recht               Maandag 16 januari                                                                

Thema; Met vreugde recht doen 

Muziek vooraf: Monks van Chevetogne 

Welkom: 

Bij het begin 

In licht en duister 
In vrede en in verwarring 
Jezus Christus stelt zijn woning open 
En wil Zijn vrienden ontmoeten. 

Hij is het Licht van het leven 
A. Hij is de hoop voor de wereld 

Bij hem is het verschil weggevallen 
Tussen Jood en niet jood, heiden, wie dan ook 
Tussen wie erbij hoort en wie er niet bij hoort 
Voor Jezus zijn zij allen één 
Hij is het licht van het leven 

A. Hij is de Hoop voor de wereld 
Bij hem is het verschil weggevallen 
Tussen autochtoon en allochtoon, arm en rijk 
Voor jezus zijn wij allen een 
Hij is het licht van het leven 

A. Hij is de hoop voor de wereld 
Bij hem is het verschil weggevallen 

Tussen man en vrouw 
Tussen baas en onder geschikte, 
Tussen laag in aan zien en hoog in aanzien 

Voor jezus zijn wij allen een 
Hij is het licht van het leven 

A. Hij is de hoop voor de wereld 

 
Zingen: Lied Taize: Jesus le Christ 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
Gebed 

Gedachten voorafgaand aan de lezing door Arend Strikwerda 

Spreuken 21: 13-15 
Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme 
zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen. 
Een heimelijke gift doet woede bedaren, 
onderhands gegeven geld temt razernij. 
De rechtvaardige vindt er vreugde in recht te doen, 
voor de boosdoener is het recht een verschrikking. 

 
Stilte (5 minuten) 
Gebed 
 
Lied 859:1,2,4 Schuldig staan wij voor u Heer 

1. Schuldig staan wij voor U, Heer, 

schuldig, onweersproken. 
Tel de duizendmaal dat wij 

U hebben ontbroken. 
Zie ons aan: onze naam 
had Gij opgeschreven 
in uw boek des levens. 

4.Onze ontrouw hebt Gij ver 

Achter U geworpen. 
Gij verheft uw aangezicht 

Als de nieuwe morgen. 
Uw gericht / schept ons licht, 
Waar wij onze wegen 
Kiezen met uw zegen. 



 

2.Doorgang hebben wij ontzegd 
aan wie wilden leven, 
mensen keer op keer ontrecht, 
steen voor brood gegeven, 
God, blijf Gij / toch nabij: 
dat Gij ons verleden 
nieuw herschrijft met vrede! 

 

 
Lezing Matheus 23:23-25 
23Wee jullie, Schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en 
komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, 
terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. 24Blinde leiders zijn jullie, die uit 
hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. 25Wee jullie, Schriftgeleerden en 

farizeeën, huichelaars, jullie reinigen de buitenkant van bekers en schalen, maar de binnenkant 
blijft vol roofzucht en onmatigheid.  

 
Vragen bij de lezing 
 Waar zie je de woorden recht, barmhartigheid en trouw. tot leven komen? 
 Opkomen voor gerechtigheid , met vreugde recht doen is niet gemakkelijk, welke weerstanden 

herken jij bij jezelf of anderen? 
 Dichtbij in onze dorpsgemeenschap: Welke stemmen worden niet gehoord?  
 Zie jij mogelijkheden om hen aan het woord te laten komen? Kunnen we daar samen iets aan 

doen? 
 
Voorbeden: Afgewisseld met lied 568 
Ubi caritas et amor  
Ubi cartitas, Deus ibi est 
 

Aansteken van kaarsen als gebed voor hen die onrecht lijden 
 
Zingen Lied 1005, tijdens het zingen kunnen kaarsen worden aangestoken  

1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 

 
Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein: 

 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
Refrein: 
 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein: 

 

Samenbidden onze Vader 
 
zegengroet 
 
Muziek : Monks van Chevetogne 
 


