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Meditatieve viering van verzoening en vergeving
als voorbereiding op Pasen

Gebed
In deze geest bidden wij om beurten
op dit uur van ons leven,
maken wij het stil in en om ons heen ...
(korte stilte)
Bron van alle leven, God in ons midden,
zie en zegen ons, bemoedig uw mensen.
Kom ons tegemoet
en vervul dit huis en ons hart met
aandacht voor elkaar
en een geest van verbondenheid.
Dat wij uw Woord naar waarheid schatten
en in de Geest van Jezus Messias op weg blijven,
hier en overal.
Dat wij de kracht vinden
elkaar te zoeken en te vergeven,
zoals Gij ons van harte vergeeft.
Gezegend zijt Gij
omwille van allen die kunnen delen
en deze aarde bewoonbaar houden.
Wees met ons begaan,
in stad en land, dichtbij en ver weg.
Laat ons bidden
dat God zijn erbarmen over ons doet dalen,
vandaag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Evangelie: Mattheüs 25, 31-46
“Wat je voor de minsten hebt gedaan
heb je voor Mij gedaan.”

Meditatieve overweging
Stilte
Gebed
De honger die ik stilde,
de dorst die ik heb gelest;
het kind dat ik droeg,
de kleintjes die ik heb geholpen —
God, het is graag gedaan
in uw naam;
uit de grond van mijn hart.
De vreemde die ik binnenliet,
de naakte die ik heb gekleed;
de vriend die ik trouw bleef,
de mens die ik heb liefgehad —
God, het is graag gedaan
in uw naam;
uit de grond van mijn hart.
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De zieke met wie ik meeleed,
de gestrafte die ik heb bezocht;
de roddel die ik meed,
het goede woordje dat ik heb gedaan —
God, het is graag gedaan
in uw naam;
uit de grond van mijn hart.
De nood die er heerste
en die ik niet lenigde;
de helpende hand die nodig was
en die ik niet toestak
de troost waarom werd gevraagd
en die ik niet bracht.
Het zij mij vergeven
door wie eronder leed;
het zij mij vergeven door u, mijn God,
die alles helen zult.
Het recht dat werd geschonden
en dat ik niet verschafte;
de liefde die ze vroegen
en die ik niet toonde;
de trouw die ik beloofde
en die ik niet opbracht.
Het zij mij vergeven
door wie eronder leed;
het zij mij vergeven door u, mijn God,
die alles helen zult.
De wonden die ik toebracht
en niet heelde;
het leven dat ik schond
en niet heiligde;
mijn God die me vroeg
en die ik afviel.
Het zij mij vergeven
door wie eronder leed;
het zij mij vergeven door u, mijn God,
die alles helen zult.

Vredeswens
Gun elkaar alle goeds
en God staat voor je in.
Vergeef,
wees mild
en God laat je delen in zijn licht.
Zie naar elkaar om
en God zal je vrede zijn.

Handoplegging
Wie met gebalde vuisten tegenover een ander staat, zoekt ruzie.
Maar met open handen wensen we elkaar vrede;
open handen beschermen;
een open hand op iemands schouder drukt hartelijkheid uit.
De handoplegging bij de vergevingsdienst is een teken van Gods vergevende hand
en als teken van verlossing
maken onze handen daarbij een kruisteken.
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