
 

 

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ZEIST 

MIDDAGGEBED IN DE EPIFANIETIJD 



MUZIEK 
 
V Op het midden van deze dag blijven wij even stilstaan. 

Laten wij onze harten en handen opheffen tot God, 
die het midden van ons leven is: 

Heer, onze God, 
laat ons midden in ons dagelijks werk voor U staan,  
geef ons de moed en de kracht, 

om het ene nodige te zoeken 
en te doen wat goed is in uw ogen. 

Allen Amen. 
 
SAMENZANG 

 

 



Psalm 96 
De Psalm wordt gebeden, beurtelings door de ene en de andere helft van de 

gemeente, om en om. Het ‘Eer aan de Vader’ wordt door allen gezegd. 

Zing voor de HEER een nieuw lied, 

zing voor de HEER, heel de aarde. 

Zing voor de HEER, prijs zijn naam, 
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. 

Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, 
aan alle naties zijn wonderdaden. 

Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, 
geducht is hij, meer dan alle goden. 

De goden van de volken zijn minder dan niets, 

maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt. 

Glans en glorie gaan voor hem uit, 

macht en luister vullen zijn heiligdom. 

Erken de HEER, stammen en volken, 
erken de HEER, zijn majesteit en macht, 

erken de HEER, de majesteit van zijn naam, 
draag geschenken zijn voorhoven binnen. 

Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, 
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt. 

Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning. 
Vast staat de wereld, zij wankelt niet. 
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’ 

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, 
de zee bruisen en alles wat daar leeft. 

Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, 
laten alle bomen jubelen voor de HEER, 

want hij is in aantocht, 

in aantocht is hij als rechter van de aarde. 

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, 

de volken oordelen, trouw aan zijn woord. 

Allen Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin en nu en immer en in de 

eeuwen der eeuwen. Amen. 



LEZING 

LIED 

VOORBEDEN  

V Barmhartige God, 
uw Zoon is onder ons verschenen 

als een licht voor de volken, 
opdat allen door Hem 
tot de kennis van uw waarheid komen – 

wij bidden U: 
zegen het werk van zending en evangelisatie. 

Sterk en bekwaam allen, 
die hier of in vergelegen landen 
het Evangelie verkondigen 

aan hen die U nog niet kennen 
en zend steeds nieuw arbeiders uit 

tot uw oogst. 

Zo bidden wij samen: 

 

V Zegen de arbeid van de jonge kerken, 
sta hun dienaren bij. 

Ondersteun alle werk van opvoeding en opleiding, 
van medische en maatschappelijke dienstverlening, 

opdat uw liefde gestalte krijgt in de levens van mensen. 

Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 



V Wij bidden U voor onze broeders en zusters in Suriname, 
met wie wij ons in het bijzonder verbonden weten: 
dat zij hun eigen weg leren gaan in een samenleving  

vol politieke voetangels en klemmen 
en daarbij iets zullen uitstralen  

van uw goedheid en waarheid. 

Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 

V Wij danken U voor de jonge kerken 
in Azië en Afrika, 
die groeien en bloeien. 

Wij danken U 
voor hun blijdschap en hun levensmoed 
en wij bidden dat zij ons, 

de christenen in het Westen, 
zullen inspireren om vol te houden  

en op onze eigen plek 
uw getuigen te zijn. 

Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 

V Gedenk de velen in ons land,  
in Europa en in heel de wereld 

die van U zijn weggezworven: 
breng uw afgedwaalde schapen 

mede door onze dienst 
tot uw kudde terug. 

Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 

V God van Abraham, Isaak en Jacob, 
zie in genade neer op uw volk Israël 

dat ons uw naam heeft leren bezingen  
en uw Rijk heeft leren verwachten. 
Verhaast de komst van de grote Dag 

waarop joden en heidenen samen 
mogen ingaan in de vreugde van uw Koninkrijk. 

Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 



V En voor ieder van ons, zoals we hier bijeen zijn,  
bidden wij: 
geef ons de vrijmoedigheid om over U te spreken  

zonder de toon van gelijkhebberigheid 
maar met de klank van verlangen – 

verlangen naar het goede leven voor iedereen, 
verlangen naar een vervuld leven voor onszelf, 
verlangen om vreugde te delen als kaarslicht, 

zodat de wereld lichter wordt. 

Geef ons ook een vrije hand om uit te steken  

naar iemand die steun kan gebruiken. 
Geef ons de moed om naast de materiële nood  
ook de geestelijke nood te zien in de wereld om ons heen. 

Geef ons de inspiratie en geestkracht 
om ook daarin iets te betekenen 

in uw Naam. 

Zo bidden wij samen: 

Allen Kyrie eleison 

V Barmhartige God, 
uw Zoon is onder ons verschenen 

als een licht voor de volken, 
opdat allen door Hem 
tot de kennis van uw waarheid komen – 

wij bidden U: 
laten de einden der aarde uw heil erkennen, 

opdat al uw schepselen 
eenmaal aanbiddend neerknielen 
voor de troon van het Lam, 

dat de zonde der wereld wegdraagt: 
Jezus Christus, 

de Heer der wereld. 

Allen Amen. 

STILTE 

 
 



V Hemelse Vader, 
hoor en verhoor al onze gebeden 
in de naam van Jezus, uw Zoon, 

die ons heeft leren bidden: 

Allen Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde gehei-

ligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde 
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schulde-

naars vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar 
verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en 

de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

ZEGENBEDE 

V Laten wij nu gaan in vrede 
en bidden wij om de zegen van God.  

 Zegen met uw Licht onze ogen, 

Allen opdat zij opengaan 
en het goede zien in elke mens. 

V Zegen met uw Licht onze monden, 

Allen opdat zij woorden spreken 

die goed doen en vrede brengen. 

V Zegen met uw Licht onze handen, 

Allen opdat zij zich uitstrekken 
naar de mens die naar ons toekomt. 

V Zegen met uw Licht onze voeten, 

Allen opdat zij wegen gaan van gerechtigheid 
en van zorg om mensen. 

V Zegen met uw Licht heel ons menselijk bestaan 

Allen opdat er troost is voor de verdrietige 

en hoop voor de wanhopige; 
opdat bitterheid kan wijken voor mildheid, 
wantrouwen vlucht voor vertrouwen. 

Zo bidden wij tot U, onze God. 
Amen. 



SAMENZANG 

 

MUZIEK 
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