
 

 

Stap voor stap 
 
God, onze vader en onze moeder, wij weten allemaal, hoe het met onze kerk gesteld is. Er is 
onrecht geschiedt en onrecht vindt nog steeds plaats, macht werd en wordt misbruikt. „Bij 
jullie zal het echter niet zo zijn“, zegt Jezus. Wij vragen U om Uw medelijden.  
 
Kyrie Eleison. 
 
Vrouwen en mannen zijn middels de doop gelijkwaardige en volwaardige leden van de kerk. 
Door samen te werken in alle diensten en ambten kunnen ze bijdragen aan een kerk, die 
vernieuwend de toekomst ingaat. 
Wij vragen U om kracht en vertrouwen.  
 
Kyrie eleison. 
 
Mensen komen met hun verlangen naar vrede, naar gemeenschap, naar een relatie met God 
en met elkaar. Een geloofwaardige kerk staat open voor alle mensen, ongeacht hun afkomst, 
hun nationaliteit, hun seksuele oriëntatie.  
Zij is er voor mensen van wie de levensweg duidelijk doodgelopen is en accepteert hen met 
hun gebreken en omwegen.  
Zij oordeelt en veroordeelt niet, maar vertrouwt erop dat de kracht van de Geest ook daar 
werkt waar het menselijkerwijs onmogelijk is. 
Wij vragen U om kracht en vertrouwen. 
 
Kyrie eleison. 
 
In deze tijd, waarin angst en gebrek aan ruimte verlammen en de toekomst duister lijkt, is 
groot vertrouwen nodig om verwachtingsvol vooruit te kijken.  
Er is vertrouwen nodig, dat door nieuwe wegen in te slaan en door ingrijpende 
veranderingen, meer goeds tot stand gebracht kan worden dan door te blijven volharden in 
de bestaande toestand. 
Wij vragen U om kracht en vertrouwen.  
 
Kyrie eleison. 
 
God, onze moeder en onze vader, erop vertrouwend dat U met ons op weg bent, gaan wij 
verder met en binnen de kerk; binnen de traditie van alle vrouwen en mannen, die eerder 
vanuit het vuur van de geestkracht geleefd en gehandeld hebben, die ons voorgegaan zijn en 
voor ons geloofd en geleefd hebben.  
De heilige Scholastica vertrouwde op de kracht van het gebed. In haar geest willen wij stap 
voor stap verder gaan, bidden en handelen, zoals zij het gedaan heeft: „Gaat, zusters en 
broeders, zo goed jullie kunnen!“ 
Behoed ons. Wees met ons alle dagen tot het einde van de wereld. Dit bidden wij nu en in 
eeuwigheid. Amen.  
 


