Gebed dag 6. God, vele gelovigen zijn ons voorgegaan als
bezoekers van de H. Laurentiuskerk. Zij hebben hier in
vertrouwen gebeden: hun noden en hun zorgen aan U
voorgelegd en U hun dankbaarheid betoond. Zij hebben
hier Eucharistievieringen bijgewoond en andere
Sacramenten ontvangen.
Zij waren hier in groot geloof aanwezig.
Laat mijn geloof, mijn vertrouwen in U zo sterk
worden, geïnspireerd door de velen die mij
voorgingen, dat het anderen aanspoort hun leven
met U te verbinden. (korte stilte)
Wij bidden U uit dankbaarheid voor de gelovigen die ons
voorgingen, in het bijzonder voor alle heiligen, van wie
wij, ook in de H. Laurentiuskerk, de gedachtenis levend
houden, in woorden en beelden. Dat zij ons geloof mogen
versterken, en dat wij dat geloof omzetten in daden die
heilzaam en inspirerend zijn voor de wereld.
Gebed dag 7. God, in uw Kerk komen mensen samen die
zeer van elkaar verschillen, in levensgeschiedenis, in
opvattingen, in geloofsbeleving. Wij danken U voor dat
kleurrijke geheel, die verscheidenheid, waarmee wij
elkaar aanvullen in de gemeenschap van uw Kerk. Soms
ervaren we ook de spanningen, ook in onze eigen
parochie, als gevolg van die verschillen.
Laat mij de verschillen die er zijn mild
beoordelen. Laat mij mijn eigen ideeën niet zien
als zaligmakend, maar laat mij ze kritisch
bekijken, en mij openstellen voor de visie van
anderen. (korte stilte)

Gebed dag 8. God, U hoedt uw volk door de mensen die U
daartoe aangezocht heeft. Met name door degenen die hun
roeping volgen, als priester, als diaken. Door vele anderen
ook, die U de genadegaven heeft gegeven om in de Kerk te
werken, als pastoraal werker, als gebedsleider, als
bestuurder, als vrijwilliger.

Noveengebed

Help mij te luisteren naar uw stem in mijn hart, en
mijn roeping te volgen om mijn leven gestalte te
geven in navolging van Christus in Kerk en wereld.
(korte stilte)
Wij bidden U, blijf mensen roepen hun leven ten dienste te
stellen van uw Kerk, help ons in elkaar die roeping te
ontdekken. Geef blijvende inspiratie aan onze voorgangers.
Gebed dag 9. God, uw Kerk is een gemeenschap van
generaties. Een gemeenschap met ouderen, met
alleenstaanden, met weduwen en weduwnaars, met
gezinnen, gebroken gezinnen, jongeren, kinderen, die samen
de Kerk vormen.
Laat mij openstaan voor alle verschillende mensen
in onze gemeenschap. (korte stilte)
Wij bidden u, geef dat de H. Laurentiuskerk een plaats mag
zijn waar jong en oud met elkaar in contact blijven en elkaar
verrijken. Waar jonge mensen en jongeren zich thuis kunnen
voelen. Dat onze Kerk verder gedragen mag worden door
nieuwe generaties. Dat de H. Laurentiuskerk ook de
komende eeuw een levendig huis van gebed mag zijn.

Wij bidden U, dat onze geloofsgemeenschap een
gemeenschap mag zijn van respect, een gemeenschap van
mensen die de oprechte wil hebben naar elkaar te
luisteren. Geef dat gelovigen die in de H. Laurentiuskerk
samenkomen voor uw aangezicht, in harmonie met elkaar
bijeen zijn. Dat zij, aangespoord door het gebed van Jezus
Christus, uw Zoon, onze Heer, één mogen zijn, in liefde
voor U en voor elkaar.

Noveengebed voor de parochiegemeenschap
en voor de H. Laurentiuskerk te Voorschoten,
bij de gedachtenis van de wijding van de kerk
(17 augustus 1868) en de viering ervan op
2 september 2018.
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Gebeden per dag

Goede God,
op voorspraak van de heilige diaken Laurentius,
aan wie honderdvijftig jaar geleden
de Laurentiuskerk werd toegewijd,
vragen wij om uw zegen
voor dit gebouw, uw huis,
en voor de gemeenschap van gelovigen,
die in dit huis samenkomen
Wij bidden U, dat deze kerk, ter ere van U gebouwd,
behouden mag blijven
als plaats van ontmoeting met U
in Woord en Sacrament.

Gebed dag 1. God, met zijn vurige liefde heeft de heilige
Laurentius U trouw gediend, met bijzondere zorg voor de
armen. En hij werd in de marteldood verheerlijkt.
Laat ook in mij de liefde steeds meer groeien.
(korte stilte)
Wij bidden U, geef dat de gelovigen in de H. Laurentiuskerk
steeds weer inspiratie mogen vinden en bemoedigd worden,
om barmhartig en goed zijn voor anderen, in het bijzonder
voor armen, vluchtelingen en allen die in nood zijn.

* Hier het gebed van de dag (zie hiernaast). Vervolgens:
Heilige Moeder Gods, bid voor ons
Heilige Laurentius, bid voor ons
Heilige Augustinus, bid voor ons
Heilige Willibrordus, bid voor ons
Onze Vader, die in de hemel zijt…
Wees gegroet Maria, vol van genade…
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen. – Amen.
Een noveen is een periode van 9 dagen, waarin men
bidt voor een bepaalde intentie, of als voorbereiding op
een feest. Met dit noveengebed nodigen we
parochianen en andere betrokkenen uit, te bidden in de
periode voorafgaand aan de viering van de wijding van
de H. Laurentiuskerk, 150 jaar geleden.
Suggestie voor de periode:
- De 9 dagen vanaf de vooravond van het feest van de H.
Laurentius (10 augustus) tot en met de wijdingsdag,
dus van 9 augustus t/m 17 augustus.
- En/of: de periode tussen de wijdingsdatum (17
augustus) en de feestelijke viering op 2 september,
bijvoorbeeld 24 augustus t/m 1 september (met midden
in deze periode de feestdag van de H. Augustinus,
patroon van onze parochie, op 28 augustus).

Gebed dag 2. God, in uw Kerk klinkt steeds weer het Woord,
als de gelovigen samenkomen. Verhalen door de eeuwen
heen ons overgeleverd, waarin we uw liefdevolle hand
bespeuren, waaraan we hoop en troost ontlenen voor deze
tijd en voor ons leven nu.
Laat ook mij steeds weer zoeken naar de waarheid
die in uw Woord vervat is. (korte stilte)
Wij bidden U, geef dat uw Woord, wanneer dat klinkt in de
H. Laurentiuskerk, steeds op vruchtbare bodem valt. Dat de
gelovigen er niet alleen naar luisteren maar het tot hun
woord maken en ernaar willen leven.
Gebed dag 3. God, ons leven is in uw hand, U houdt ons vast
over de dood heen. Met dat geloof en die hoop is van
ontelbare dierbaren afscheid genomen vanuit de H.
Laurentiuskerk.
Geef mij het vertrouwen dat U mij niet loslaat, dat ik
met uw genade eeuwig mag leven in uw liefde.
(korte stilte)
Wij bidden U, dat de Kerk troost mag bieden aan wie
dierbaren verliezen, dat de Kerk een plaats mag zijn van
bemoediging en nieuw begin. Geef ons dat we oog en oor
hebben voor wie verdriet hebben.

Gebed dag 4. God, uw Kerk is een verdeelde Kerk. Uw
gelovigen zijn verschillende wegen gegaan, orthodox,
katholiek, protestant, ook in Voorschoten. Wij hebben
het Lichaam van Christus, dat ten diepste één is,
verscheurd en gebroken.
Laat mij op mijn manier bijdragen aan de
eenheid van de Christenen, door gebed, door
ontmoeting, door te leren over de ander en van
de ander. (korte stilte)
Wij bidden u, geef dat de H. Laurentiuskerk een plaats
mag zijn van gebed voor de eenheid van de Christenen,
dat deze kerk een plaats mag zijn waar niet-katholieke
gelovigen gastvrij ontvangen worden, en waar wij
samen met gelovigen uit verschillende kerken uw lof
kunnen zingen.
Gebed dag 5. God, bisschop Augustinus sprak over de
Eucharistie als ‘Sacrament van goedheid, teken van
eenheid en band van liefde’. In de Kerk mogen we in
het vieren van het mysterie van de Eucharistie ervaren
hoe de Heer onder ons wil zijn. We vieren telkens weer
hoe het offer van zijn leven, zijn dood en verrijzenis,
voor ons de weg ten leven is. Gesterkt door de
Communie zetten we met uw genade onze
pelgrimstocht voort.
Laat mij steeds weer zoeken naar uw
nabijheid, in Woord en Sacrament, om mij,
samen met de gehele gemeenschap van
gelovigen, te laten voeden, en kracht te krijgen
op mijn levensweg. (korte stilte)
Wij bidden U, laat de H. Laurentiuskerk een plaats
blijven waar uw gelovigen het wonder van uw
verbondenheid met mensen diep ervaren en waar zij
kunnen groeien in waarachtig geloof. Mogen allen die
hier verblijven, vervuld worden van uw genade en zo
op weg gaan naar uw hemels Koninkrijk.

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods Voorschoten

