LITURGISCHE SUGGESTIES

&

Vieren doen
D/sŚĞĞŌĂůƐŚĂĂƌŵŝƐƐŝĞŽŵŵĞŶƐĞŶƚĞƐƚĞƵŶĞŶŵĞƚŽŶŵŝƐďĂƌĞǀĞƌǀŽĞƌƐͲĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵŝĚĚĞůĞŶ͘ĂƚĚŽĞƚDŝǀĂĂů
meer dan 80 jaar door lokale mensen, pioniers noemt MIVA
ĚĂƚ͕ƚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶŝŶĨƌŝŬĂ͕ǌŝģĞŶ>ĂƟũŶƐͲŵĞƌŝŬĂ͘tĂŶƚ
afgelegen gebieden worden door de gebrekkige infrastructuur ter plaatse vaak niet goed bereikt. En daardoor zijn zaken
als gezondheidszorg, onderwijs en andere basale voorzieninŐĞŶǀĂĂŬŐĞĞŶǀĂŶǌĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚŚĞŝĚ͘ƵƐƚĞƌůĞŵĞŶƟŶĞƵŝƚ
Kameroen zet zich in voor meisjes, zoals in deze Missionaire

ŐĞŶĚĂƵŝƚŐĞďƌĞŝĚƐƚĂĂƚďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘ƵƚŽ͛ƐĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ
ŵŝĚĚĞůĞŶǌŝũŶǀĂŶůĞǀĞŶƐďĞůĂŶŐǀŽŽƌƌ͘ůĞŵĞŶƟŶĞĞŶŚĂĂƌ
medewerkers.
De hier gegeven liturgische bouwstenen proberen aan te sluiten bij Kameroen, een land waar zowel Engels als Frans gesproken wordt, waar Christendom niet overal vanzelfsprekend
is; en een land waar geweld en onderdrukking een realiteit
zijn. Mogen wij via deze liturgische bouwstenen met de mensen in Kameroen mee bidden.

LITURGISCHE BOUWSTENEN
4VHHFTUJFTWPPS4DISJGUMF[JOHFO
Jozua 2: 1 – 21 ( eventueel 24) Over Rachab die haar vertrouwen stelde in God toen het moeilijk was.
Psalm 11 Over schuilen bij de Heer
Lucas 9:1-10a Over de uitzending van de apostelen

4VHHFTUJFTWPPS-JFEFSFO
Wat de toekomst brengen moge
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is Goed!
Leer mij slechts het heden dragen
ŵĞƚĞĞŶƌƵƐƟŐ͕ŬĂůŵĞŵŽĞĚ͊
Heer, Ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
ĂůŝŐŚŝũ͕ĚŝĞĚƵƌŌŐĞůŽǀĞŶ͕
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. (2x)
Uit:
Liedboek
Zingen en bidden in huis en kerk
/ŶƚĞƌŬĞƌŬĞůŝũŬĞ^ƟĐŚƟŶŐǀŽŽƌŚĞƚ<ĞƌŬůŝĞĚ͕ĞŶ,ĂĂŐ͕ϮϬϭϯ
>ŝĞĚŶƵŵŵĞƌϵϭϯ͕ƉŐϭϰϰϱ

ƉĂŐŝŶĂϳ

Vrede voor dit huis.
gegrond op goed vertrouwen.
De poort omrankt met wijsheid
die in de morgen geurt.
Vrede voor dit huis,
een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen
om onderkomen vraagt.
Vrede voor dit huis
voor wie er wonen liefde,
dat zij de zegen proeven
van vruchten, brood en wijn.
Vrede voor dit huis,
wanneer de nacht zal komen
dat wij de warmte delen
en God het licht behoedt.
Uit:
Liedboek
Zingen en bidden in huis en kerk
/ŶƚĞƌŬĞƌŬĞůŝũŬĞ^ƟĐŚƟŶŐǀŽŽƌŚĞƚ<ĞƌŬůŝĞĚ͕
ĞŶ,ĂĂŐ͕ϮϬϭϯ
>ŝĞĚŶƵŵŵĞƌϴϭϵ͕ƉŐϭϯϯϰ
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Vrede voor dit huis
met lichtdoorschenen muren,
ďĞƐĐŚƵƫŶŐǀŽŽƌĚĞǁŝŶŐĞƌĚ͕
de zwaluw bouwt haar nest.

S U G G E S T I E S

Vrede voor dit huis

G E B E D E N

Ã®ÝÝ®ÊÄ®Ù¦Ä ϮϬϭϵͲϮ

Onderstaand smeekgebed komt uit
een noveengebed voor Kameroen.
Oh Lord come to our help.
Oh God make haste to help us.
You are the God of truth,
Jesus Christ the same yesterday
and today and forever.
Arise Lord and give victory ;
DĂǇǇŽƵƌĞŶĞŵŝĞƐďĞƐĐĂƩĞƌĞĚ͘
May your adversaries disappear
before your face Eternal God,
arise in your fury and break the chains
that are oppressing your children in Cameroon.
Arise against the fury of our adversaries! Arise oh
Lord, and come to the help of your children who
are crying to you, just as the Israelites did when
they were under the oppression
of Pharaoh in Egypt.
God of Host command your judgement
according to your will !
Oh God come to our help,
Oh Lord make haste to help us! Amen.
'ĞďĞĚŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶĚŽŽƌ͗
ZĞǀ͘&ƌ͘'ĞŽƌŐĞƐZŽŐĞƌŝĚǌŽŐŽƐĂĐ
O Heer, kom ons te hulp.
O God haast U ons te helpen.
U bent de God van waarheid,
Jezus Christus, diezelfde gisteren,
ǀĂŶĚĂĂŐĞŶǀŽŽƌĂůƟũĚ͘
Verhef U Heer en geef ons de overwinning;
Moge Uw vijanden verdeeld raken.
Mogen Uw uitdagers verdwijnen
voor Uw Eeuwige gezicht God,
verhef U en breek de ketenen welke
Uw kinderen onderdrukken in Kameroen.
Verhef U tegen de boosheid van onze uitdagers!
Verhef U o Heer, en kom Uw kinderen te hulp die
ŚƵŝůĞŶŽŵh͕ǌŽĂůƐĚĞ/ƐƌĂģůŝĞƚĞŶŚƵŝůĚĞŶ
ŽŶĚĞƌĚĞŽŶĚĞƌĚƌƵŬŬŝŶŐǀĂŶŐǇƉƟƐĐŚĞ&ĂƌĂŽ͛Ɛ͘
God, geef Uw oordeel naar Uw inzicht!
O God kom ons te hulp,
O Heer haast U ons te helpen!
Amen.

Gebed uit het bisdom Mamfe,
Kameroen voor het bisdom
en de bisschop
O God our Father, we thank you for the
Diocese and what you have enabled
us to do so far. We thank you for the
ůŝǀĞƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚDŝƐƐŝŽŶĂƌŝĞƐ͕ǁŚŽŝŶ
response to the call of Your Son Jesus
Christ, implanted the gospel among us.
Lord Jesus Christ, You are God who
became man so that You may reconcile
us with the Father. It was You who commanded Your apostles to ‘Go out to the
whole world and proclaim the Good
News’. We are in the age of the new
ĞǀĂŶŐĞůŝǌĂƟŽŶĂŶĚŵĂŶǇƉĂƌƚƐŽĨŽƵƌ
ĚŝŽĐĞƐĞĂƌĞƐƟůůĂǁĂŝƟŶŐƚŚĞ'ŽƐƉĞů͘
Be our leader, so that Your Word may
spread to all the corners of our Diocese.

O God, bless our Bishop, and endow
him with the grace of a good shepherd;
that he may have a strong faith and
lead us to worship God in Spirit
and in Truth. Amen.
O God onze Vader, wij danken U voor
ŽŶƐďŝƐĚŽŵĞŶǁĂƚhŽŶƐĂůŚĞĞŌůĂƚĞŶ
bewerkstelligen. Wij danken U voor de
levens van de eerste Missionarissen, die
gehoor hebben gegeven aan de roepstem
van Uw Zoon Jezus Christus, en bij ons
het Evangelie als zaadjes hebben gepland.
Heer Jezus Christus, U bent God die
mens geworden is, zodat U ons kon
verzoenen met de Vader. U was het die
ĚĞĂƉŽƐƚĞůĞŶƵŝƚŚĞĞŌŐĞǌŽŶĚĞŶ͚ŽǀĞƌ
de hele wereld om het Goede Nieuws
ƚĞǀĞƌŬŽŶĚŝŐĞŶ͛͘tŝũǌŝũŶŝŶĚĞƟũĚǀĂŶ
ĚĞEŝĞƵǁĞǀĂŶŐĞůŝƐĂƟĞďĞůĂŶĚ͕ĞŶǀĞůĞ
plekken wachten nog op het Evangelie.
Wees onze leider, zodat Uw Woord zich
mag verspreiden tot in alle hoeken
van ons bisdom.

O God, zegen onze bisschop, en laat
hem een goede herder zijn; dat hij een
sterk geloof mag hebben en ons mag
leiden in onze geloofsbeleving en
aanbidding van God in een Geest
en Waarheid.
Amen.
;ǁǁǁ͘ŵĂŵĨĞĚŝŽĐĞƐĞ͘ŶĞƚͿ
KƉǁĞŐ͕ǌĞŬĞƌŝŶůĂƐƟŐĞŐĞďŝĞĚĞŶǌŽĂůƐ
de wegen in Kameroen is het bemoedigend om met een zegen op weg te
ŐĂĂŶ͘,ŝĞƌŽŶĚĞƌĞŶŬĞůĞƐƵŐŐĞƐƟĞƐ
voor zegeningen voor onderweg.

Zegengebed voor wie op weg gaat
Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,

&ŽƚŽΖƐ͗:ŽŚĂŶŶĞŬĞŽƐŵĂŶ

O Holy Spirit, You are the Lord and the
giver of life; we invite you to be the
ŐƵŝĚĞŽĨŽƵƌĞīŽƌƚƐƚŽǁĂƌĚƐĂŶĞǁ
ĞǀĂŶŐĞůŝǌĂƟŽŶŝŶƚŚĞŝŽĐĞƐĞ͘ĞƚŚĞ
light that will convert those who are not
yet converted, and that will strengthen
ƚŚĞƐƚƌƵŐŐůŝŶŐŚƌŝƐƟĂŶƐ
not to lose heart.

O Heilige Geest, U bent de Heer en de
oorsprong van het leven; wij nodigen U
ƵŝƚŽŶǌĞƉŽŐŝŶŐĞŶƚŽƚĞǀĂŶŐĞůŝƐĂƟĞƚĞ
gidsen en begeleiden. Wees het licht
waarnaar men zich kan omdraaien, en
sterk de worstelende Christenen zodat
zij niet ontmoedigd raken.

Zegen voor onderweg
God zij met jou.
Ga in vrede, je pad ligt open.
De Levende gaat met je mee
en ruimt alle hindernissen op.
De Levende zij met jou
en zal zorg voor je dragen.
De Levende
zal in je schaduwen lopen
en legt zich bij je neer in je slaap.
Ğ>ĞǀĞŶĚĞďůŝũŌďŝũũŽƵ͘
God zij met jou.
Moge jij bij Hem blijven.
;ǁǁǁ͘ǌŝĞůŐĂĂƩĞǀŽĞƚ͘ŶůͿ
^ĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚĚŽŽƌ:ŽŚĂŶŶĞŬĞŽƐŵĂŶ
ĞƌŶĞDĞĚŝĂ

Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.
;&ƌĂŶƐƌŽŵƉŚŽƵƚͿ

pagina 9

