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 Wijze 36 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht 
betrachten! In deze zee verzinken mijn 
gedachten: O, Liefde, die om zondaars te 
bevrijden, zo zwaar moest lijden! 
Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid 
prijzen, dwaasheid en ergernis voor 
wereldwijzen, laat mij uw kruis, dat sterken 
zwakheid noemen, als sterkte roemen. 

Ingangsgebed 
L Liefdevolle God, op de lange weg naar 
het land van Uw belofte gaan wij door 
donkere dalen, door water en woestijn. 
G Hoe zouden wij in staat zijn onszelf 
staande te houden? Hoe zouden wij bij 
machte zijn elkaar te behoeden, als Gij 
ons niet zou vasthouden? 
L Wij wachten op U, omdat wij U 
vertrouwen, ondanks alles, ondanks 
onszelf, en wij roepen U aan: Heer, 
ontferm U over ons. 
G Wees ons zó nabij, dat wij in staat zijn 
om tot in de diepte staande te blijven als 
mensen met U. 
In Jezus’ naam. Amen. 
 Art 30 i 

Kom, Gado Santa Jeje, kom! Na foetoe vo 
joe wi sidom; Kom leri wi da tori krin, En 
teki wi vo joe pikien. 

 
Schriftlezing 
 
Lied of Orgelmuziek  
 
Overdenking 
 
Lied 
 
Liturgisch Gebed 

L O Immanuël, die der wereld Heiland 
zijt, 
G neem ons in liefde aan.  
L Uw menselijke geboorte 
G make ons het menszijn dierbaar; 

L uw armoede en dienende 
gehoorzaamheid 
G lere ons nederig te zijn in deze wereld; 
L uw kinderlijke eenvoud 
G make ons het blijmoedig geloven licht; 
L uw heilige omwandeling op aarde 
G lere ons onberispelijk te leven; 
L uw trouw en toewijding bij de arbeid 
G make ons tot alle werk bereid; 
L uw waken en bidden 
G lere ons waakzaam te zijn in het gebed; 
L uw ijver voor het huis des Vaders 
G make ons ijverig in uw Koninkrijk.  
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Maak Gij ons aan uw beeld gelijk en 
dienstbaar aan uw Koninkrijk. Ja, help ons 
dagelijks, o Heer, te leven tot uw dienst en 
eer. 

L Heilig Lam van God, dat der wereld 
zonde draagt, 
G sta ons genadig bij. 
L Uw vrijwillige overgave in de dood 
G openbare ons het geheim van uw 
liefde; 
L uw bekommering en angst der ziel 
G bemoedige ons in angst en pijn; 
L uw hoofd, gekroond met doornen, 
G tone ons de aard van uw Koninkrijk; 
L uw laatste spreken aan het kruis 
G opene onze harten voor uw woord; 
L uw lichaam, uw verzoenend bloed 
G versterke ons ten eeuwigen leven; 
L uw testament: "dat zij allen een zijn", 
G zij het richtsnoer van uw erfgenamen; 
L uw evangelie des kruises 
G blijve onze geloofsbelijdenis.  
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O godlijk Lam, dat met uw bloed voor onze 
zonden hebt geboet, hoeveel hebt Gij voor 
ons gedaan, opdat wij niet verloren gaan. 

Zegenbede 
 


