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Suggesties voor gebed en ontmoeting 
Februari 2023 

 

Tot aan TOGETHER in september geeft Taizé maandelijks een suggestie voor een moment 

van gebed om je alleen of samen voor te bereiden. Deze gebeden bevatten liederen uit 

Taizé, maar voel je vrij om het aan te passen naar je eigen situatie. Zie de website van Taizé 

voor ideeën hoe je een ruimte kunt inrichten om een goede atmosfeer voor gebed te creëren 

en om de muzieknotatie voor de liederen te vinden. Verder vindt je inspiratie voor een 

moment van reflectie en voor een moment van ontmoeting. 

 

MOMENT VAN GEBED 

Lied: Laudate Omnes Gentes  

Gebed: Adsumus Sancte Spiritus 

Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965, een belangrijk oriëntatiepunt, 

ook voor het huidige synodale proces) begon met het gebed ‘Adsumus Sancte Spiritus.’ 

Die eerste woorden betekenen: “we staan voor u, Heilige Geest.” Het werd al honderden 

jaren gebruikt bij concilies, synodes en andere kerkelijke vergaderingen en wordt 

toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (c. 560-4 april 636). Geroepen om het 

synodale proces van de Synode 2021-2024 te omarmen nodigt dit gebed de Heilige Geest 

uit om te werken in ons zodat we een gemeenschap en een volk van genade worden.  

Wij staan voor U, Heilige Geest,  

terwijl wij bijeenkomen in uw naam.  

U alleen hebben wij om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in ons hart;  

leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij deze moeten gaan.  

Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.  

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,  

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.  

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,  

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven   

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is.  

Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent,  

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen.  

Amen. 

Lied: Veni Sancte Spiritus 

https://www.taize.fr/en_article337.html
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Psalm: uit Psalm 34 

Reciteer in twee groepen die elkaar afwisselen of laat de gemeenschap antwoorden op 

het voorlezen door een voorganger, bijvoorbeeld met een Alleluia na elk vers. 

2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, 

mijn mond is altijd vol van zijn lof. 
3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, 

de nederigen zullen het met vreugde horen. 
4 Roem met mij de grootheid van de HEER, 

sluit u aan om zijn naam te verheffen. 
5 Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, 

Hij heeft mij van alle angst bevrijd. 
6 Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, 

schaamte zal hun gezicht niet kleuren. 
7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, 

Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. 
9 Proef en geniet de goedheid van de HEER, 

gelukkig de mens die bij Hem schuilt. 

Evangelie: Mattheüs 13:44-46 

44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een 

akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij 

alles wat hij had en kocht die akker. 45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als 

met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk 

waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel. 

Lied: Christe Lux Mundi 

Stilte 

Voorbeden  

Zing een respons tussen de elke voorbede, bijvoorbeeld een Kyrie Eleison. Je kunt ook 

extra voorbeden toevoegen, toegesneden op je eigen lokale context. 

Voor allen die trouw Uw Woord verkondigen bidden wij U, Heer. 

Stel ons in staat om Uw aanwezigheid te herkennen in onze naaste; maak ons 

gevoelig voor de armen en hen die het minder hebben. 

Heer, wij bidden voor hen die lijden onder hun werk en voor de werklozen, dat hun 

waardigheid wordt gerespecteerd. 

Voor gevangenen en hen die vergeten worden in onze maatschappij, geef dat wij 

solidariteit betonen. Bron van vertroosting, wij bidden U. 

Voor verlaten kinderen, dat zij vrede mogen vinden bij hen die hen verwelkomen 

bidden wij U, Heer. 

Voor wetenschappers bidden wij, dat hun werk de hele mensheid mag dienen. 

Voor hen die verantwoordelijkheid dragen voor het publieke leven, dat zij zich met 

integriteit inzetten voor het algemeen goed, bidden wij U, Heer. 
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Onze Vader 

Gebed 

God van al het leven, stel ons in staat om ons over te geven aan U in stilte en liefde. 

Onszelf overgeven aan u valt ons als mensen niet gemakkelijk. Maar U dringt door 

tot de diepten van ons bestaan en Uw wil voor ons is de glans van de hoop. 

Liederen: Bless the Lord, my soul; In the Lord I’ll be ever thankful; Misericordias Domini. 

 

MOMENT VAN REFLECTIE 

Na een viering kun je samen ervaringen en inzichten uitwisselen. Dit kan alleen of in kleine 

groepjes. 

Reflectie op het Evangelie 

Deze verhalen bemoedigen aan – er is echt een ‘verborgen schat’ weggelegd voor 

ons. Opvallend genoeg ligt de focus niet op het vinden van de schat of de parel, maar 

op de reactie van de persoon die ze vindt: zij verkopen alles om het te kunnen kopen. 

Onze hele persoon wordt betrokken bij het verkrijgen van de schat die God ons 

aanbiedt. We kunnen de zin van ons bestaan niet met maar een deel van onszelf 

zoeken: het is alles of niets. Dat klinkt nogal bedreigend voor ons als mensen: is het 

mogelijk om alles te riskeren, om “alles te verkopen”? Misschien ligt de sleutel in de 

vreugde die de man ontdekt als hij de schat vindt. Wanneer we de vreugde ontdekken 

die van God komt, een authentieke vreugde, dan komen we los van andere dingen 

waar we aan hechten: onze prioriteiten veranderen. Dan zullen we bereid zijn om ons 

leven te laten veranderen op een manier die we nooit zouden kunnen voorzien en die 

we nooit zouden bereiken enkel door wilskracht.  

Het eerste verhaal benadrukt hoe God een verborgen schat geeft, los van onze 

inspanningen, zelfs als we niet doorhebben waar we naar zoeken. Pas wanneer deze 

persoon onverwacht struikelt over de schat beseft hij wat hij altijd al verlangde. De 

koopman die de waardevolle parel vindt was echter al op zoek naar parels. Het 

Evangelie benoemt het niet expliciet, maar hij zal al een collectie parels gehad 

hebben. In feite is het zijn ervaring in het vinden en kopen van parels die hem in staat 

stelde deze grote te ontdekken. Meer dan we vaak doorhebben bereiden we de grote 

keuzes in ons leven voor door de kleine stapjes die we elke dag in vertrouwen zetten. 

Maar de parels die hij al heeft bezorgen de koopman ook een probleem. Hij heeft veel 

tijd en energie geïnvesteerd om ze te verzamelen. Nu moet hij ze allemaal opgeven 

om iets te verkrijgen dat nog belangrijker is en dat is moeilijk. Wij moeten ook 

onderscheiden wat goed is en wat beter is. We hebben veel dingen in ons leven die 

in zichzelf goed zijn: studie, reizen, werk enzovoort. Maar zelfs goede dingen kunnen 

afleiden! We kunnen onze tijd besteden met goede dingen doen voor anderen en 

met interessante ervaringen, terwijl het centrum van ons leven opvallend leeg blijft. 

De koopman, ondanks de vele goed parels die hij al gevonden had, bleef hunkeren 

naar die ene waardevolle, de parel die Gods roeping voor hem bleek te zijn. 
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Gespreksvragen 

 In welke zin beschouw ik mijn geloof als een schat of een parel van grote waarde? 

Identificeer ik mij meer met de persoon die actief zoekt of met degene die 

onverwacht iets vindt? 

Heb ik een vreugde ervaren die mijn prioriteiten hebben veranderd en die zorgt dat 

ik me minder hecht aan dingen die eerder belangrijk voor me waren? 

Welke schatten van het Koninkrijk hebben andere mensen mij laten ontdekken 

terwijl we samen onderweg zijn? 

 

MOMENT VAN ONTMOETING 

We zijn als christenen samen op weg – in deze wereld. We dagen je uit om met vertrouwen 

om je heen te kijken en open te staan voor je naaste. Daarvoor hebben we de volgende 

suggesties. 

Suggesties voor een bezoek 

Kies een plaats waar je denkt dat de verborgen schat van het Koninkrijk gevonden 

kan worden. 

Nodig mensen van verschillende leeftijden en achtergronden om met je mee te 

gaan. 

Vraag iemand van die plek om een eenvoudig welkom voor te bereiden voor jou en 

je gezelschap, om over de uitdagingen en de vreugden van die plek te vertellen. 

Nodig iedereen na het bezoek uit om in een paar woorden op te schrijven wat ze 

hebben ontdekt over deze plek en het effect dat het op hen heeft gehad. Deel dit 

met elkaar bij een volgende ontmoeting.  

 

MEER 

Andere bronnen 

Voor deze tekst in andere talen, zie de projectwebsite van Taizé: How can we prepare? - 

Together 2023. 

Kijk ook eens naar de het document Biblical Resources for Synodality dat het secretariaat 

voor de synode over synodaliteit aanbiedt. 

Reis naar TOGETHER! 

De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert een groepsreis naar TOGETHER in 

Rome van 28 september t/m 2 oktober  2023. Kijk op www.oecumene.nl/together voor alle 

informatie. Rond deze reis biedt de vereniging verder activiteiten ter voorbereiding en ter 

reflectie achteraf aan. Je kunt ook op eigen gelegenheid naar Rome, kijk dan op 

together2023.net.   

https://together2023.net/info-page/how-can-we-prepare/
https://together2023.net/info-page/how-can-we-prepare/
https://www.synod.va/en/news/biblical-resources-for-synodality.html
http://www.oecumene.nl/together
https://together2023.net/

