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Welkom in onze kerk.   

De gedeelten tussen vierkante haken […] geven keuzemogelijkheden 

aan.  

Wilt u dit boekje na afloop van de dienst weer terugleggen?  
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Voorbereiding  

Stilte 

  

Klokgelui  

 

Orgelspel   

  

Ingangslied   LB 276 vers 1 en 2 

 

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat, 

muren van huid, ramen als ogen, 

speuren naar hoop en dageraad, 

huis dat een levend lichaam wordt, 

als wij er binnen gaan, 

om recht voor God te staan. 

 

2 Woorden van ver vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid, 

namen voor Hem, dromen, signalen, 

diep uit de wereld aangewaaid, 

monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort, 

Gods vrij en lichtend woord. 

  

voorganger:  In de Naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest.  

gemeente:     AMEN  

voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer.  

gemeente:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  

voorganger:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

gemeente:     EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN 

HANDEN.  
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Gebed van toenadering  

 

voorganger:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,   

gemeente:      OPDAT WIJ WEER IN VREDE LEVEN.  

voorganger:   Amen.  

  

Introïtus (intredepsalm)  psalm 25 vers 7, 8, 9 en10 

 

7 Gods verborgen omgang vinden 

zielen waar zijn vrees in woont; 

't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 

naar zijn vreêverbond getoond. 

d'Ogen houdt mijn stil gemoed 

opwaarts, om op God te letten: 

Hij, die trouw is, zal mijn voet 

voeren uit der bozen netten. 

 

8 Zie op mij in gunst van boven, 

wees mij toch genadig, HEER! 

Eenzaam ben ik en verschoven, 

ja, d'ellende drukt mij neer. 

'k Roep U aan in angst en smart, 

duizend zorgen, duizend doden 

kwellen mijn bekommerd hart: 

voer mij uit mijn angst en noden! 

 

9 Sla op mijn ellende d'ogen, 

zie mijn moeite, mijn verdriet, 

neem mijn zonden uit meedogen 

gunstig weg, gedenk die niet. 

Red mij en bewaar mijn ziel, 

wil, mijn God, mij niet beschamen, 

want ik schuil bij U, ik kniel 

met uw ganse volk tezamen. 
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10 Mogen mij toch steeds behoeden 

vroomheid en waarachtigheid. 

Hoopvol is het mij te moede, 

U verwacht ik t'allen tijd. 

Here God van Israël, 

red uw volk in tegenspoeden! 

Toon uw goddelijk bestel, 

dat uw hand ons toch behoede! 

  

Kyriegebed 

Lieve God, 

Wat moeten we ervan denken 

nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen 

en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn? 

We willen vertrouwen dat het goed komt. 

We willen onszelf en anderen niet bang maken. 

We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne. 

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid. 

We voelen de ongrijpbaarheid  

en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt. 

Sommigen noemen het een hype 

en het lijkt ineens over niks anders te gaan. 

God geef ons open ogen om al het nodige te doen, 

en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten. 

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen, 

onze bestuurders en wetenschappers. 

Geef vertrouwen in hun kunde. 

Geef geloof in een goede afloop. 

Geef verbondenheid met wie het aller kwetsbaarst zijn, 

en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen. 

Ons leven is uit en in uw hand. 

Behoed ons en bewaar ons. 

Amen.  
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      Dienst van het Woord  

Groet  

  
  

Zondagsgebed   

 

  Gij, Heer, machtig en in alle eeuwen onze God,  

wij bidden U: 

  aanschouw uw gelovigen,  

die U van ganser harte zoeken. 

  Strek uw machtige rechterhand over ons uit  

en weer alle aanvallen van de boze van ons af. 

door Jezus Christus, onze Heer, die met U en uw Geest 

       leeft en regeert nu en tot in eeuwigheid.  

gemeente:         AMEN.  
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Lezing uit het Oude Testament:  1 Samuël 8 

 
1Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters 

over Israël. 2De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het 

land vanuit Berseba. 3Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet 

na: ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en 

verdraaiden het recht. 4De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar 

en gingen naar Rama, naar Samuel. 5‘U bent oud geworden,’ zeiden ze, 

‘en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning 

om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben.’ 6Samuel 

vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte 

hij een gebed tot de HEER, 7maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de 

stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze 

verwerpen juist mij als hun koning. 8Zo is het altijd gegaan, vanaf de 

dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug 

toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. 
9Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door 

uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die aan het koningschap 

verbonden zijn.’ 

 

Gradualepsalm  Psalm 9  vers 1, 2, 9 en 10 

 

1 Met heel mijn hart zing ik uw eer, 

prijs ik uw wonderwerken, HEER. 

Ik wil mij in uw naam verblijden, 

U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 
 

2 Mijn vijand, dreigend opgesteld, 

ligt door uw aanblik neergeveld. 

Gij zijt ten rechterstoel gestegen 

om recht en onrecht af te wegen 
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9 Ten dode voert het duister pad 

van al het volk dat God vergat. 

Maar wie ellendig is, mag hopen. 

Het heil blijft voor de arme open. 

 

10 O HEER, sta op, toon wie Gij zijt, 

richt allen in gerechtigheid 

en laat ontsteltenis hen treffen, 

dat zij hun sterflijkheid beseffen. 

  

Epistellezing: Efeze 5:  vers 1 - 9 

 
1Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2en ga 

de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich 

voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. 
3Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van 

hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. 4Ook dubbelzinnige, 

oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden 

van dank. 5Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, 

zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan 

hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. 6Laat u door 

niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, 

wordt getroffen door zijn toorn. 7Gedraag u dus niet zoals zij, 8want 

eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. 

Ga de weg van de kinderen van het licht. 9Het licht brengt goedheid 

voort en gerechtigheid en waarheid. 

 

Zondagslied  LB 25a  

1 Mijn ogen zijn gevestigd 

op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op Hem gezet. 
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Kan ik de nacht verduren 

waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen 

in 't duister van de tijd. 

 

2 Maar wees mij dan genadig 

en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig 

kan gaan in 's levensloop. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op U gezet, 

mijn ogen zijn gevestigd 

op U, tot Gij mij redt. 

 

Halleluja  

1. voorzang; 2. allen:  

  
voorzang:   …   

allen:  Halleluja… 

 

Evangelielezing:   Lucas 11 vers 1 - 13 

 
1Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, 

zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook 

Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen hen: 

‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden 

en laat uw koninkrijk komen. 
3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4Vergeef ons onze zonden, 

want ook wijzelf vergeven iedereen 

die ons iets schuldig is. 
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En breng ons niet in beproeving.”’ 
5Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft 

en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij 

drie broden lenen, 6want een vriend van me is na een reis bij mij 

gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7En veronderstel nu 

eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten 

en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te 

geven wat je vraagt.” 8Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem 

geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend 

zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig 

heeft. 9Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en 

je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10Want wie 

vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 

opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een 

vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12Of een schorpioen, 

als het om een ei vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je 

kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de 

hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

 

Acclamatie:  

  
  

Geloofsbelijdenis   LB 341 

 

1 Wij geloven allen in één God, 

die de hemel en de aarde 

geschapen heeft en Vader is; 

ons als kinderen aanvaardde. 
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Hij wil dagelijks ons voeden, 

't vege lijf ons wel bewaren, 

onze ziel voor onheil hoeden 

en geen leed mag ons wedervaren. 

Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht; 

de Heer heeft alles in zijn macht. 

 

2 Wij geloven allen in zijn Zoon, 

Jezus Christus, onze Here, 

die eeuwig bij de Vader woont, 

God gelijk in macht en ere. 

Uit Maria, die geloofde, 

werd de ware mens geboren 

die de Heilge Geest beloofde. 

Is voor ons, schuldig en verloren, 

aan 't kruis gestorven. Uit de dood 

ten leven opgewekt door God. 

 

3 Wij geloven in de Heilge Geest 

God, zoals de Zoon, de Vader, 

vertroostend wie het oordeel vreest 

en verrijkend met zijn gaven, 

wie van Christus zijn op aarde, 

doet Hij als één lichaam leven, 

vrij van kwaad dat hen bezwaarde. 

Alle vlees zal dan ook herleven. 

Na deez' ellende ons bereid 

een leven in de eeuwigheid! Amen. 
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Preek 

 

In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. 

Lieve Gemeente van onze Heer Jezus Christus , 

 

Vandaag zijn we samen gekomen hier in deze kapel om niet alleen te 

bidden voor de zieken in onze gemeente, maar ook om te bidden met de 

zieken in de gemeente. Voordat we daartoe overgaan lijkt het me goed 

om met elkaar te bezien hoe Jezus onderwijs gaf aan Zijn discipelen 

over gebed.  

We zullen zien dat bij Jezus bidden meer is dan een startschot bij de 

maaltijd, of een ritueel bij het slapen gaan. Bidden is in contact met 

God  komen, bidden is je hele leven met Hem delen en daar ook iets 

van verwachten. Bidden is in alle bescheidenheid, met open handen, 

samen tot God komen. Zo gaan we dat ook straks proberen te doen. Als 

kleine mensjes, waarbij de bidder en degene voor wie gebeden wordt, 

het samen verwachten van de Eeuwige.   

  

In het Bijbelgedeelte van vandaag komen de discipelen met een vraag 

bij Jezus: ‘Here, leer ons bidden?’ Blijkbaar was het de discipelen 

opgevallen dat Jezus anders bad dan wat zij om zich heen hadden 

gezien. Die vraag kwam ook vlak nadat Jezus zijn gebed had beëindigd. 

Dat bidden van Jezus was wat anders dan een vast ritueel volgen.  

Jezus had vertrouwelijke omgang met Zijn Vader. Geen omhaal van 

woorden, maar eenvoudig zeggen wat Hij op z’n hart had.  

Die omhaal van woorden veroordeelt Jezus. Zo bidden de heidenen. Zij 

menen door veel woorden en heftige emoties hun godheid te kunnen 

overhalen tot verhoren. Denk maar aan de Baalpriesters op de Karmel.  

 

Ze schreeuwden tot hun god, dansten en sprongen, ze brachten zichzelf 

verwondingen aan tot het bloed over hun lijf stroomde, ze kwamen in 

vervoering, maar er gebeurde niets. Elia bad toen heel eenvoudig: 
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HEER vandaag zal blijken dat U Israels God bent. Geef antwoord 

HEER, dan zal dit volk het beseffen.   

 

Voelt u het verschil? Die omhaal van woorden van de priesters leek 

meer op manipulatie. God dwingen, God overhalen. Elia liet zien dat 

God hoort en weet wat nodig is. Hij is niet afhankelijk van onze 

poespas.  Toen Jezus zijn discipelen het Onze Vader voorhield was dat 

dus in de eerste plaats een voorbeeld van een eenvoudig gebed. Geen 

omhaal van woorden, niet drammerig, maar eenvoudig gelovend dat 

God hoort en verhoort.   

 

Daarom vertelt Jezus ook dat verhaal van die buurman, die midden in 

de nacht bezoek krijgt. Het gaat hier niet om de man die onbeschaamd 

bij zijn buurman dramt net zolang totdat hij de broden krijgt waarom hij 

vraagt. Dan lijkt het alsof wij ook bij God onbeschaamd mogen gaan 

drammen als kleine kinderen totdat we onze zin krijgen. Het gaat om 

die buurman. Die buurman die de broden geeft. Al is het onbeschaamd 

en al is het tijdstip onmogelijk en al worden z’n kinderen misschien 

wakker, hij geeft wat gevraagd wordt.  

 

Zo is God ook. Hij is een gevende God. Dààrom, zeg ik jullie (zegt 

Jezus), vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop 

en er zal open gedaan worden! Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt 

vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.  Jezus roept ons op te 

vragen omdat we mogen weten dat God een horende en verhorende God 

is.  

 

Al zijn wij het niet waard, al lijken we op een zeurende buurman, God 

hoort.  Mooie woorden…. een ieder die bidt ontvangt.... Maar 

tegelijkertijd een gedeelte waar we in de praktijk van het leven tegen 

aan lopen. Het staat er wel zo mooi, maar is dat nu ook onze werkelijke 

ervaring? We hebben juist zo vaak te worstelen met het feit dat we wel 
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bidden maar dan niet ontvangen wat we vragen. Sommigen willen ons 

dan wijs maken dat dat komt omdat ons geloof te klein is. Want God 

belooft het toch maar, aan God zal het niet liggen. Bidt maar om meer 

geloof, dan komt het vanzelf goed.  

 

En wij maar bidden en zoveel mogelijk niet te twijfelen, en als dan nog 

niet gebeurt waar we om bidden, raken we nog verder in de crisis, want 

we zullen wel verkeerd bidden.  En zo krijgen we er nog een probleem 

bij. Behalve dat ons gebed niet verhoord wordt, is ons geloof ook nog 

onder de maat.  Om deze uitspraak van Jezus goed te begrijpen zullen 

we in ieder geval de uitspraak in z’n context moeten bekijken. Als je 

een losse tekst uit de bijbel plukt, kun je deze tekst iets laten zeggen wat 

'ie niet bedoelt te zeggen.    

Om de uitspraak van Jezus te snappen kijken we nog even terug naar 

het Onze Vader en we kijken even vooruit naar het voorbeeld wat Jezus 

geeft.  In het onze Vader leert Jezus ons zeker om de gewone dingen 

van het leven bij de Here God te brengen.  

 

We mogen vragen om voedsel voor ons lichaam, zodat we gezond 

blijven, om vergeving van zonden en bescherming tegen de 

verleidingen van het kwade.  

 

God is zeker bij ons gewone leventje betrokken.  

Dus ook bij ons ziek zijn.  

Dus ook bij onze mondiale Coronacrisis. 

 

Maar het Onze Vader begint wel met “Uw naam worde geheiligd, Uw 

Koninkrijk kome, Uw wil geschiede“.  

 

Jezus leert ons om onze dagelijkse beslommeringen en dus ook ons ziek 

zijn, in het licht van Gods Koninkrijk te zien. Zoek nu maar eerst de eer 



15  

  

van God en Zijn Koninkrijk en Zijn wil en vertrouw dan de rest maar 

aan God toe. Hij zorgt voor je.   

 

Als het Nieuwjaar is dan wensen we elkaar wel eens ‘veel heil en 

zegen’ toe.   Heil is redding. Alles wat we God vragen met betrekking 

tot ons heil zal Hij verhoren.   

Maar Zegen is voorspoed. We mogen God zeker vragen ons voorspoed 

te geven. Maar er is niet zoals bij heil de zekere belofte van verhoring.   

  

Op dezelfde manier spreek Jezus in het andere voorbeeld.  Hij maakt 

een vergelijking van God als Vader en een aardse vader en z'n kind. 

Kijk zegt Jezus, een aardse vader zal nooit als zijn kind hem om een vis 

vraagt, dat kind een slang geven. Of als het kind om een ei vraagt, het 

kind een schorpioen geven.   

 

Het woord dat er voor vis staat, slaat op een palingachtige vis. Op het 

eerste gezicht lijkt het dat de jongen krijgt wat hij vraagt, maar in plaats 

van een paling blijkt het een slang te zijn.  

Op dezelfde manier lijkt een schorpioen met ingetrokken poten op een 

ei. Nu zegt Jezus, er is geen aardse vader die z'n kinderen zo zal 

bedriegen.   

 

Dit voorbeeld gaat dus niet over wat de vaders wel geven maar om wat 

ze niet geven! Ze zullen hun kinderen niet bedriegen. Maar dat wil niet 

zeggen, dat deze vaders altijd wèl geven wat hun kinderen vragen. Dat 

kunnen we ons best voorstellen. Een goede ouder heeft het welzijn van 

het kind op het oog.  

 

Een kind dat altijd om snoep vraagt zal niet altijd z'n zin krijgen, omdat 

dat niet gezond is. Een kind dat iedere avond wil opblijven zal niet 

altijd z'n zin krijgen omdat het niet goed voor hem is. Als kind begrijp 

je dat niet en vind je dat ook moeilijk te accepteren. Maar je ouders 
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weten nu eenmaal beter wat goed voor je is, dan jijzelf.  En zo is het nu 

ook met de Here God. Als wij Hem iets vragen, zal Hij ons niet 

bedriegen. Hij geeft geen slang in plaats van een vis of een schorpioen 

in plaats van een ei.  

 

Maar Hij zal ook niet altijd geven wat we vragen. Hij weet wat het beste 

voor ons is. Want Hij overziet de feiten die wij misschien helemaal niet 

overzien. Misschien is hetgeen we vragen wel niet goed voor ons. En 

dan komt het erop aan dat we ons aan Hem toevertrouwen. Ook als Hij 

niet geeft wat we vragen.  Ja maar, zul je misschien zeggen, dan komen 

we toch in de knoei met onze tekst een ieder die bidt ontvangt... Die 

tekst zegt toch dat je krijgt wat je vraagt? Laten we eens verder lezen 

wat Jezus zegt.  

 

Nadat Jezus het voorbeeld van de slang en het ei heeft gegeven zegt Hij: 

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven 

schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige 

Geest geven aan wie hem erom vragen.  In het voorbeeld van de slang 

en de vis gaat het erom wat de Here God niet doet,  

 

Hij zal ons niet bedriegen. Hier gaat het erom wat Hij wel doet. Nu is 

het goed om te weten dat het woordje 'erom' er eigenlijk niet staat in het 

Grieks.  

Letterlijk staat het er zo, volgens de commentaren,: hoeveel te meer zal 

de Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan wie tot Hem bidden?  

Er staat dus niet dat God de Heilige Geest geeft aan hen die Hem om de 

Heilige Geest vragen. Maar God zal de Heilige Geest geven aan de 

mensen die tot Hem bidden.  

 

Iedereen die gelovig tot God komt mag zeker weten dat ze Gods Geest 

ontvangen. Dat is God zelf. Hij geeft zichzelf!  Natuurlijk wil iemand 

die ziek is graag genezen. En daar mag je ook  vrijmoedig om vragen, 
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want je mag al je noden bij Hem brengen. Daar mag je zeker van zijn.  

Maar God belooft geen genezing. Het kan zijn dat Hij je gebeden 

verhoort, God is een God van wonderen.  

 

Hij kan het en we mogen ons daar ook naar uitstrekken. Maar nergens 

vinden we in de bijbel de garantie dat je genezen zult. Je mag wel zeker 

weten dat God je niet zal bedriegen. Geen slang in plaats van een vis.  

Ik weet wel dat er ook vandaag gelovigen zijn die andere dingen 

beweren. Zij menen dat God zeker ziekte wil genezen.  

 

De bewering dat God altijd geneest is echter net zo onwaar als de 

bewering dat God nooit geneest. Genezing komt voor en we mogen 

erom vragen. Maar laten we niet vergeten dat ook de genezingen in de 

bijbel tekenen zijn. Tekenen van Gods Koninkrijk. Jezus verkondigde 

dat het Koninkrijk nabij gekomen was en Hij onderstreepte die 

Boodschap met tekenen, alsof Hij wilde duidelijk maken dat er straks, 

als dat Koninkrijk ten volle is doorgebroken, er geen plaats meer zal 

zijn voor ziekte en voor de dood.  

 

Ook vandaag gebeuren die tekenen. Want het Koninkrijk is aan het 

doorbreken. In het bijbelboek Handelingen zien we dat, zodra de 

boodschap de wereld ingaat en er een enorme confrontatie plaatsvindt 

tussen God en het rijk van de boze, God de Boodschap onderstreept met 

tekenen.   

 

De God die we in de bijbel tegenkomen is nog altijd dezelfde. Maar we 

moeten niet vergeten dat de wereld waarin wij leven zucht en in 

barensnood is. Paulus schrijft in Romeinen 8 dat ook de gelovigen delen 

in die gebrokenheid. Ook gelovigen zuchten en zien uit naar de 

verlossing van het lichaam. Die verlossing is nog toekomstmuziek. 

Denk ook maar aan de apostel Paulus. Paulus had meegemaakt dat 

mensen genazen onder zijn handen. Mensen wilden zelfs zijn 
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zweetdoek aanraken om genezen te worden. Maar Paulus zelf had een 

doorn in zijn vlees. We weten niet precies wat die doorn is. We weten 

wel dat Paulus gebeden heeft of de Here God hem van die doorn wil 

bevrijden.  

 

Maar de Here God bevrijdde hem niet van die doorn. “Mijn genade is 

genoeg” was het antwoord. God verhoorde niet, maar gaf wel zijn 

genade. Hij gaf Zichzelf. Daar heb je het weer. God verhoort wel z’n 

gebed om heil, maar niet zijn gebed om zegen.  En zo is de tekst bidt en 

u zal gegeven worden ook altijd waar.  

 

God geeft niet altijd wat je vraagt, maar Hij geeft altijd zichzelf!  

Hij komt met Zijn Geest bij ons.  

 

De Heilige Geest, die in de bijbel de Trooster genoemd wordt. Letterlijk 

'Degene die geroepen is om ons terzijde te staan'. Dat is wat Gods Geest 

zeker wil. Ons terzijde staan als we het moeilijk hebben, ons troosten in 

verdriet, ons bemoedigen, ons aansporen om vol te houden. Ons helpen 

om zelfs in ons ziek zijn te laten zien wie de Here God voor ons wil 

zijn. Misschien kan in een moeitevol leven wel beter zichtbaar worden 

wie de Here God voor ons is, dan in een leven dat altijd gladjes 

verloopt.   

 

De verhoring van onze gebeden hangt niet af van de grootte van ons 

eigen geloof. Dan wordt geloof zo gauw onze eigen prestatie. De bijbel 

leert ons wat anders. Die vader van die bezeten jongen had ook geen 

groot geloof. Hij zei “Here ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp”. 

Dit kleine beetje geloof was voor Jezus voldoende om de jongen te 

genezen. Niet ons grote geloof zorgt voor verhoring van ons gebed, 

maar of we met ons kleine geloof tot onze grote God gaan. Daar gaat 

het om.  En deze grote God wil ook jouw God zijn. Hij wil graag 

betrokken zijn bij uw leven.  
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Wat een wonder, de Schepper van het universum wil betrokken zijn bij 

het leven van gewone mensen.  We gaan straks een tijd nemen om te 

bidden voor de zieken. We willen dat doen in het geloof dat God kan 

genezen. Jezus, die genezend rondging, is ook hier aanwezig.   

Maar we willen dat ook doen in het vertrouwen dat, als genezing 

uitblijft, God Zijn Geest zal geven om te troosten, te bemoedigen en om 

ons te laten merken dat Hij ons nooit zal loslaten, ook in ons ziek zijn.  

God verhoort, Hij zal je zeker geven wat nodig is voor je redding.  

 

Hij geeft Zijn Geest. Hij zal ook zeker voor je zorgen als een Vader. 

Geen slang in plaats van een vis. Hij draagt je door dit gebroken leven 

heen. Vertrouw daar maar op.  

Uw name worde geheiligd,  

Uw Koninkrijk kome  

en Uw wil geschiede.  

Dan wordt het echt heil èn zegen. Dan worden uiteindelijk ook al die 

gebeden om genezing verhoord voor eens en voor altijd. Want wie bidt 

ontvangt.... zeker weten.   

 

In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. 

Amen. 

 

Lied   LB 543 vers 1 en 3 

 

Gij zijt in glans verschenen,  

verschenen voor altijd. 

Hoe ook in dood verdwenen,  

ons straalt uw heerlijkheid. 

Hoe bitter ook de pijnen,  

door ons U aangedaan. 

Gij blijft in glans verschijnen,  

ziet ons in glorie aan! 



20  

  

Gij zijt in glans verschenen,  

verschenen voor altijd. 

Gij wilt uw kruis ons lenen  

als licht van eeuwigheid. 

Geen ondergang kan dreigen,  

of heerlijk rijst uw beeld 

en doet ons mee ontstijgen  

in glans die alles heelt! 

 

  

  Dienst van gaven en gebeden  

  

Afkondigingen  

  

Collecte   1. Voor het werk in de eigen gemeente;  

                2. Voor een diaconaal project  

  

Voorbeden   

 

Laten we samen danken en bidden: 

 

 

Eeuwige, onze God,  

Gij die de ellende van uw volk gezien hebt  

en hen uitgeleid hebt uit de onderdrukking van de slavernij, 

wij danken U  

dat Uw Naam genoemd blijft, 

uw grote daden verhaald, 

en zo keer op keer 

onze toekomst hervat wordt 

en de wereld wordt herschapen. 
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Eeuwige God, 

Wij bidden u voor hen, die uw verhaal niet meer  

kunnen of willen horen 

door wat hen is aangedaan 

of door wat hen is overkomen. 

Geef, o God, dat zij door hun tranen en boosheid heen 

zicht mogen krijgen op U en op uw bevrijdend Woord. 

U, die het kwaad niet wilt 

maar ons oproept om er tegen in te gaan, 

telkens weer. 

 

v. Zo bidden wij U samen:  

a. HEER ONTFERM U  

 

 

Eeuwige God, 

Wij bidden u voor hen,  

die door ziekte of ongemak 

het vertrouwen in U dreigen kwijt te raken. 

Geef hen, o Heer, dat zij  

in de ontmoeting met  

en de zorg van 

liefdevolle mensen om hen heen 

uw aanwezigheid zien. 

Die bemoedigende hand die hen vasthoudt 

als alles om hen heen dreigt weg te vallen. 

 

v. Zo bidden wij U samen:  

a. HEER ONTFERM U  

 

 

Goede God, wij bidden U voor alle mensen 

Die getroffen zijn door het Coronavirus. 
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Patiënten, hun familie en vrienden. 

Nabestaanden van hen die door deze infectie zijn gestorven. 

Wees hen met uw liefde en troost nabij. 

Voor alle artsen, verpleegkundigen en laboranten,  

die de patiënten bijstaan en verzorgen. 

Voor de wetenschappers en analisten,  

die onder grote druk werken aan een vaccin. 

Voor bestuurders en regeerders,  

die soms ingrijpende beslissingen moeten nemen,  

die mensen in hun vrijheid belemmert. 

Heer, wees met ons allen in onze bezorgdheid en angst. 

 

v. Zo bidden wij U samen:  

a. HEER ONTFERM U  

 

 

Goede God, wij bidden U voor onze Gemeente 

En voor heel uw Kerk op aarde. 

Dat door de zorg en aandacht, die wij elkaar geven, 

iets zichtbaar mag worden van Uw Koninkrijk op aarde. 

Wij bidden U, Heer voor de mensen 

die leiding geven in ons land, 

 

Voor de regeerders, die het beleid bepalen. 

Dat hun werken steeds gericht moge zijn  

op het welzijn van en de zorg voor ouderen. 

En dat zij de middelen, die hen daarvoor ter beschikking staan 

op een verantwoorde wijze mogen verdelen. 

En niet gericht op eigen gewin.  

 

Heer, wij bidden U voor alle zieken en bedroefden.  

Wij bidden U voor hen, die deze week ingrijpende  

operaties of onderzoeken moeten ondergaan. 
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Dat zij vertrouwen op U en op de mensen om hen heen.  

Heer, uw naam zegt het ons: Ik zal er zijn voor jou! 

Wees dan met uw Heilige Geest bij ieder van ons. 

v. Zo bidden wij U samen:  

a. HEER ONTFERM U 

 

 

Voor onszelf bidden wij, Heer 

en voor wie ons lief zijn, 

en wier namen wij nu voor U willen noemen 

in stilte 

 

….. 

 

Liefdevolle God, open onze harten voor Uw Heilige Geest. 

Verlicht ons en maak ons één. 

Kom de aarde herscheppen en de mensen vernieuwen 

door de kracht van Uw liefde 

vandaag en alle dagen van ons leven. 

En al onze gedachten, al onze gebeden 

vatten we samen in dat éne grote gebed, 

dat Jezus, uw Zoon, onze Heer os leerde bidden: 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel, alzo ook op aarde;  

geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
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Slotlied   LB 418   

 

1 God, schenk ons de kracht 

  dicht bij U te blijven 

dan zal ons geen macht 

  uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

2 Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, - 

vruchtbaar in de Heer. 

 

3 Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 
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4 God, schenk ons de kracht 

  dicht bij U te blijven 

dan zal ons geen macht 

  uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

Zegen 

 

Lieve Gemeente, zo zijn wij gekomen aan het eind van deze dienst. 

Dank aan allen, die hebben geholpen om deze dienst mogelijk te 

maken: ambtsdragers, koster en natuurlijk de organist. 

Ik wens u allen een goede voorbereidingstijd naar Pasen toe en voor 

straks een heel fijne en gezellige zondag. 

En als we dan zo dadelijk van hier gaan,  

dan mogen we gaan als mensen,  

door God gezien  

door God gezegend: 

De Heer zegene ons en Hij behoede ons; 

de Heer doe zijn aangezicht over ons lichten  

en Hij zij ons genadig; 

de Heer verheffe zijn aangezicht over ons  

en Hij geve ons Zijn vrede.”  

  

         


