
Oecumenisch woensdagochtendgebed in de 40-dagen 

8.45 – 9.00 uur Kruiskapel Nicolaïkerk 

 
Wat is er fijner om in het midden van de week, en midden in de drukte van je leven, in de 
veertig dagen stil te staan en je voor een moment te bezinnen. Elke woensdagmorgen in de 
40-dagen is er (te beginnen op woensdag 4 maart) een kort ochtendgebed. Tijd om op 
adem te komen, en tot inkeer, tot God en de ander.  
 

Etty Hillesum schrijft op 29 maart 1942 in haar dagboek: 
 
 ‘Men moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een 
 grote stilte met zich mee dragen, waarin men zich steeds kan terugtrekken,  
 ook te midden van het grootste gewoel  
 en midden in het intensiefste gesprek’. 
 

 God van liefde, U staat altijd open voor ons. 
 Waarom zouden wij wachten totdat ons hart veranderd is om vanuit U te leven? 
 U schenkt alles om tot rust te komen, 
 en onze verwondingen te genezen. 
 
De vorm van het ochtendgebed is eenvoudig: stilte, aansteken van de Paaskaars, gebeden 
en 2 korte schriftlezingen, zingen van een meditatief lied, moment van inkeer en verstilling 
en het ontvangen van Gods zegen. Deze vorm is geënt op het traditionele getijdengebed 
van onze kerken, maar tegelijkertijd zo open mogelijk gemaakt naar onze tijd toe. Er is alle 
ruimte voor ieder dit op zijn of haar eigen te beleven. Het staat open voor allen, en is niet 
speciaal voor kerkleden of gelovigen. 
 
De kerk is (bij de kosterij) open vanaf 8.30 uur, het ochtendgebed begint klokslag 8.45, dat 
ongeveer een kwartier duurt, tot 9.00 uur. Wees welkom, gun jezelf een moment van stilte 
en rust, vlak voordat je naar je (vrijwilligers)werk gaat, of nadat je de kinderen naar school 
hebt gebracht…. 
 
Dit is een activiteit die uitgaat van onze pioniersplek Huis van de ziel en de wijkgemeente 
Nicolaikerk. 
 
 


