
- Bid voor… 

 

Gebed 

- Bid ook voor jezelf en wees eerlijk naar God die ons hart 
kent, met alle wat daarin leeft. 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede,  
gelijk in den hemel,  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het Koninkrijk,  
en de kracht, en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 

Z e g e n b e d e  

Zeg (stil of zachtjes hardop) de woorden van deze zegenbede. 
Hoe het ook gaat, je bent niet alleen! 

De Heer schenk ons Zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
En geleide ons tot het eeuwige leven. 
Amen. 
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S t i l t e  

Neem even de tijd om stil te worden, ook innerlijk. 

 

O p e n i n g  

Zeg deze woorden (stil of zachtjes hardop) als inleiding op 
het gebedsmoment. 

“Mijn hulp zoek ik bij God, Hij die de hemel en de aarde 
gemaakt heeft, Die trouw blijft tot in eeuwigheid en Zijn 
schepping en ook mij nooit loslaat.” 

 

P s a l m w o o r d e n  

Lees de woorden van Psalm 57 die je willen helpen om je rust 
bij God te zoeken! 

1. Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van 
David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in 
een spelonk. 

2. Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is 
mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik 
schuilen, tot het doodsgevaar is geweken.  
3. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die mij 
beschermt. 
4. Uit de hemel zal hij hulp sturen, wie mij bedreigt wordt 
smadelijk verjaagd. [sela] Ja, God stuurt mij zijn liefde en 
trouw. 
5. Tussen leeuwen moet ik liggen, tussen dieren die 
mensen verslinden, hun tanden zijn speren en pijlen, hun 
tong is een geslepen zwaard.  
6. Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de 
aarde vervullen.  
7. Ze hadden een net op mijn weg gespannen, mijn voeten 
raakten erin verstrikt, ze hadden voor mij een kuil 

gegraven, maar vielen er zelf in. [sela]  
8. Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil voor 
u zingen en spelen. 
9. Ontwaak, mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het 
morgenrood wekken.  
10. U, Heer, zal ik loven onder de volken, over u zingen 
voor alle naties.  
11. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw 
trouw.  
12. Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de 
aarde vervullen. 

 

G e b e d  e n  v o o r b e d e  

Onderstaande punten zijn bedoeld om je te helpen en ideeën te 
geven. Eerst gebed voor anderen, daarna voor jezelf en als 
afsluiting het gebed dat Christus ons zelf gegeven heeft. 

 

Voorbede  

- Bid voor hen die getroffen zijn door verlies vanwege het 
coronavirus. 

- Bid voor hen die op dit moment erg ziek zijn. 
- Bid voor alle medisch personeel en andere zorgverleners 

om wijsheid, kracht en volharding. 
- Bid voor alle onderzoek dat gebeurt om het virus te 

kunnen stoppen. 
- Bid voor onze regering en iedereen die geroepen is 

leiding te geven in deze verwarrende tijden. 
- Bid voor iedereen die ban. is vanwege de onzekerheid. 
- Bid voor mensen die eenzaam zijn en niemand hebben 

om hun verhaal tegen te kunnen vertellen. 
- Bid voor mensen die zich zorgen maken om hun bedrijf, 

hun werk, hun toekomst. 


