
Wie voorbede doet in de kerk is op dat moment mond van de gemeente.  
Een voorbede in de kerk  bestaat uit:  dankzegging, voorbede voor de wereld, voorbede voor de kerk en voorbede in nood 
(incl. persoonlijke voorbeden). 
Voor elk van de vier hoofddelen volgen hieronder blokjes tekst waaruit de voorganger of voorbidder kan kiezen, die hij/zij 
desgewenst kan actualiseren, om een passend gebed voor de gemeente voor die bepaalde zondag samen te stellen.  
 
Met andere woorden: u kunt uit de onderstaande gebeden enkele gebeden kiezen, en zo uw eigen gebed samenstellen, en 
u mag de tekst veranderen of ongewijzigd laten, al naar gelang u nodig vindt voor de gemeente. 
 

 
Dankzegging en voorbeden 
 
 

1 Dankzegging 
 

1.1. Dank aan de Schepper 
 

Machtige God en Schepper 
van hemel en aarde, 
u geeft ons warmte om te leven. 
We zagen onderweg uw zonlicht (het frisse groen van de tuinen, uw bloeiende bomen, de gouden kleuren van de herfst, uw sneeuw)  

en we danken u voor dat bijzondere geschenk. 
We prijzen uw liefde die in dit seizoen 
het landschap zijn eigen gezicht geeft, 
met uw wolken en luchten  
als steeds wisselende schilderijen daarboven.  
Wij hoorden van de week 
de stem van de donder (de storm, de regen, de wind, de hagel) 

die uw stem is.  
Wij aanbidden uw majesteit daarin. 

 
 

1.2  Dank aan de Vader en de  Zoon 
 

Heilige God  
en Vader van Jezus Christus, 
dank u wel voor deze dag  
waarop we naar u mogen toekomen. 
We prijzen u voor uw goedheid. 
U hebt immers  
in de wildernis van de wereld 
uw Zoon gegeven 
als een begaanbare weg 
naar u toe. 
Dank u voor die nieuwe levende weg:  
onze Heer, Jezus Christus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.3  Dank aan de redder 

 
Heer Jezus, Zoon van God,  
u die van boven  
naar ons toe kwam 
om ons te redden uit de macht van het kwaad, 
wij bedanken u 
voor uw bevrijdende werk. 
Zonder uw bloed 
was er voor ons geen vergeving, 
zonder uw offer 
was er voor ons geen gerechtigheid bij God. 
Dank u wel dat u het goed maakte 
tussen God en mensen 
door uw sterven aan het kruis. 
 

 
1.4 Dank aan de heilige Geest 
 

God van liefde en genade, 
onze dank aan u is groot 
want u bracht ons hier bijeen 
om uw stem te horen 
en elkaar te zien,  
terwijl wij uit onszelf  
weinig oog zouden hebben voor elkaar, 
geen gehoor zouden geven aan uw woorden. 
U brengt die verandering steeds weer  
in ons tot stand, lieve God. 
Daarvoor zijn we u diep dankbaar. 
We prijzen uw heelmakende werk!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  Voorbeden voor de wereld 
 

2.1 Overheden 
 

Heer, u die boven ons troont,  
u draagt ons op te bidden 
voor overheden en rechters.  
We bidden u, schenk wijsheid  
aan ons gemeentebestuur, de wethouders,  
onze burgemeester, de raadsleden.  
Geef dat ze opkomen voor mensen met echte zorg en aandacht. 
Wilt u iets van uw koninkrijk laten zien  
door goede mensen te geven bij verkiezingen. 
Sterk alle politiemensen  
bij hun taak in deze stad. 
 
 
Heer, u leidt de harten van koningen  
als waterstroompjes. 
Wil de bestuurders van onze stad  
en provincie leiden in hun beslissingen,  
zodat die tot welzijn van mens en dier zijn.  
Geef wijsheid aan de politici in Den Haag,  
dat zij voorbeeldig zijn, geen goede sier maken,  
maar verstandig leiding geven. 
Gedenk onze koning(in) en de koninklijke familie 
bij alle taken en verantwoordelijkheden  
van hun hoge ambt.  
 
 
Heer, u liet ons geboren worden in een plaats,  
een land, een werelddeel. 
We bidden u voor de machthebbers  
hier en in heel de wereld, 
presidenten en premiers,  
regeringsleiders en koningen, 
diplomaten op hoog niveau. 
Laat zetels en posities niet hun eerste zorg zijn, 
maar geef dat ze dienstbaar en integer zijn. 
Doe hen beseffen dat zij voor mensen het verschil kunnen maken 
tussen gehoord worden en monddood zijn, 
tussen gezien zijn of weggekeken worden, 
tussen in vrijheid leven en gevangen zijn. 
Geef hun kracht om de vrede te dienen  
en de gerechtigheid. 
 
 
Heer, we bidden voor alle overheden  
door wie u ons wilt regeren: 
geef hun aandacht voor de mensen die ze leiden, 
geef hun liefde voor het land dat ze regeren, 
geef hun eerbied voor alles wat u hun toevertrouwt, 
wijsheid bij alle besluitvorming. 
Laten ze bijdragen aan vrede en gerechtigheid  
hier en elders in de wereld. 
We bidden voor christenen in de politieke arena, 
wil hen extra helpen  
en hun woorden kracht verlenen. 
Geef dat wij allen iets hebben binnen te dragen  
in uw komende stad van vrede. 



 
 

2.2 Vrede 
 
God van vrede, wij bidden u 
in deze wereld, dit oorlogsgebied, 
geef uw vrede  
in onze relaties:  
mannen en vrouwen, 
ouders en kinderen, dat zij,  
ja, dat wij 
de weg naar elkaar terugvinden. 
Geef vrede tussen broers en zussen 
in de kerk en in de familie. 
Laat onze ogen zuiver zijn  
in de omgang met vrienden en collega’s, 
Heer, wilt u heelmaken   
wat stukgegaan is. 
 
 
U, Heer, die uw engelen liet uitroepen: 
‘Vrede op aarde!’ 
bidden we om vrede. 
We denken aan de vrede met u, 
door Jezus Christus, uw Zoon,  
maar ook denken we   
aan de oorlog in….., 
waar mensen op straat liggen te sterven. 
Zoveel bloed en tranen - 
mensen zijn toch kostbaar in uw ogen?   
Heer, denk aan uw mensen daar! 
Denk aan de kinderen, 
de moeders, de mannen. 
Maak toch een einde 
aan het bloedvergieten. 
Ontferm u,  
barmhartige God.   
 
 
Vader van Jezus Christus, 
de grootste vredesmissie heeft uw Zoon 
op aarde volbracht. 
Daarom durven we u te vragen 
om hulp voor de soldaten 
die werken in dienst van de vrede 
overal op aarde. 
Geef hun kracht, Vader,  (met name onze .…) 
om voor de bevolking daar 
iets goeds te betekenen, 
om vijandschap tot een einde  
te helpen brengen. 
Geef hun moed om ver van huis te zijn 
en laat hun uw hulp en kracht  
steeds weer merken  
bij hun militaire taak  
in die verlaten oorden. 
Sterk ook hun geliefden, die op hen wachten. 
 

 
 
 



2.3 Israël 
 

God van Abraham, Isaak en Jakob, 
u hebt uw messias geboren doen worden 
uit het volk Israël. 
U zag de tranen van uw kind Paulus,  
toen zijn hart huilde om zijn Joodse broers en zussen 
die uw zoon hadden verworpen. 
Wij bidden met Paulus en met heel uw kerk: 
Keer u niet af van het Joodse volk, maar open het de ogen 
voor het licht van de wereld,  
voor Jezus, die uw glorie  uitstraalt. 
 
 
God van vrede,  
tot u bidden wij voor uw volk Israël  
dat woont in het beloofde land  
of verstrooid over de wereld. 
Denk aan  hen die omgekomen familieleden 
betreuren, die moeten leven met beelden 
van tirannie en vernietiging en dood. 
Help hen bouwen aan een toekomst van vrede. 
 
 
Almachtige God van de Sinaï, 
u die een volk uitkoos  
om een eeuwigdurend verbond mee te sluiten, 
blijf trouw aan Israël. 
Laat het de glans van uw heerlijkheid zien 
in de dood en opstanding van Jezus Messias, 
Breng veel Joden ertoe hem te aanvaarden en te aanbidden. 
 
  
Onzienlijke, u kwam in Christus op aarde, 
u liet uzelf zien aan mensen, allereerst aan de kinderen van Abraham.  
Geef dat juist zij  
Jezus nu zien en aanvaarden als redder en koning. 
Wij bidden om bekering van het Joodse volk,  
uw volk Israël – laat het schuilen aan uw hart, door uw Geest. 
Wij bidden om bescherming van hen die de Messias Jezus belijden, 
als hun broeders naar het vlees hen discrimineren, belasteren en bespotten. 
Geef dat juist in (de staat) Israël zelf de naam van Jezus vrijuit mag klinken 
en mensen alle ruimte hebben om Hem te dienen. 
 
 
Trouwe Vader, u hebt uw volk niet verstoten! 
Laat ons mogen meehelpen aan Israëls behoud 
door dit gebed,  
en door in hen verlangen te wekken naar de redding via Jezus.          
U hebt u ontfermd over ons, meest heidenen van afkomst, 
ontferm u toch des te meer over die Joden die nu nog 
uw messias verwerpen.  Herder van Israël, voeg ons samen  
door Christus’ offer, zowel voor hen als voor ons gebracht.  
 
 
Genadige God, op u vertrouwen wij 
als wij bidden voor de relatie tussen de staat Israël  
en het Palestijnse volk. Breek de onwil om 
vrede te sluiten met elkaar,  
heel de geslagen wonden,  
neem de zonden uit Jakob weg en uit Ismaël alle haat  



en open de harten voor het evangelie 
van Jezus Messias, die verschenen is.  
 
 
God van Abraham, Isaak en Israël, 
wij prijzen u om uw trouw aan uw oude volk. 
U hebt het doen opstaan uit het graf van de vernietiging 
en het een thuis gegeven in het land van de bijbel.  
Maar uw rijk van vrede is Israël niet. 
Nergens wordt uw messias zo gemist als juist daar. 
Daarom bidden wij u: 
Bescherm de Joden tegen de haat van de volken om hen heen. 
Geef hun kracht en wijsheid om staande te kunnen blijven. 
Doorbreek de spiraal van haat en vergelding. 
Laat ook de Palestijnen huizen mogen bouwen en die bewonen, 
wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. 
Doe Joden, moslims en christenen samen knielen  
rond het kruis van Jezus van Nazaret, koning van Jood en heiden. 
Breek de muur die scheiding maakt af 
en maak ook deze twee volken één 
in uw lieve Zoon. 
 
 
 

2.4 Samenleving 
 

Heer, we bidden voor onze samenleving,  
die gebroken wereld van u, 
waarin wij als scherven en scherfjes 
geen eenheid kunnen vinden 
en elkaar beschadigen. 
Onze wereld is opengebroken 
en heeft veel gezichten gekregen, 
met soms sluiers en doeken daaroverheen. 
Geef dat wij ieder mens allereerst 
als een schepping van u zien. 
Help ons anderen bij te staan en 
en pijn te verdragen. 
Geef ons daartoe uw liefde in ons hart. 
 
 
Vader, in onze veelkleurige samenleving 
bidden wij om helder te zien in uw woord  
hoe u vanaf het begin 
gezinnen, families en volken liet ontstaan, 
in alle kleuren en talen. 
U hebt oog voor de enkeling,  
wil voor hem of haar een bron zijn, 
een helpende hand, een liefdevolle blik. 
Leer ons zo te leven met onze medemens. 
Zegen alle inspanningen die gericht zijn op vrede. 
 
 
Heiland, heelmeester, u zult het geknakte riet niet breken 
en de walmende kaarspit niet uitblazen.  
Daarom bidden wij voor werkers in de gezondheidzorg, 
ziekenverzorgers,verpleegkundigen, artsen, 
en alle helpers die op het gebied van  
gezondheid en ziekte werkzaam zijn. 
Bestuur hun gedachten en handen 
ter wille van hen voor wie ze zorgen. 



Geef hun wijsheid bij moeilijke beslissingen 
en vaardigheid als de tijd dringt 
in het grensgebied van leven en dood. 
 
 
Heer, wil ons bemoedigen met uw woorden. 
Geef kracht in onze ziel als we eenzaam zijn, 
als wanhoop ons dreigend insluit,  
als we geen werk hebben,  
of zelf mensen moeten ontslaan, 
als we aan huis gebonden zijn 
of angst ervaren om ergens te zijn, 
als we een beminde zien wegzinken. 
Wil ons uitleiden uit de dorre plekken van verslaving  
aan drank, geld, porno, eten, drugs. 
Verzadig onze ziel   
met uw nabijheid. 
 
 
Gedenk, Heer, uw lijdende mensen, 
verslaafde mensen, tienermoeders, 
dak- en thuislozen, allen die gevangen zijn  
in twijfel van binnenuit en dreiging van buitenaf,  
jongeren die zichzelf niet de moeite waard vinden, 
mensen met grote schulden. 
Wil iets goeds in hun levens beginnen 
door uw goede Geest, die moed en hoop geeft. 
Zegen alle hulpverlening, 
laat uw naam ieder tot hulp zijn 
en doe ons uitzien naar de dag van Jezus Christus.  
 
   
Vriendelijk licht,  
waar liefde bestaat, is geen plaats voor haat. 
Schenk uw zegenende liefde aan allen 
die werken met mensen:  
op de scholen, universiteiten, op de weg, 
in de winkels, op de kantoren, in de bedrijven. 
Laat ieder trouw zijn werk verrichten 
in dienst van de samenleving en van u.  
Sterk ieder tot zijn taak. 
 
 
Heer, laat ons niet steunen op eigen inzicht 
maar onze toevlucht bij u zoeken. 
Wees voor baby’s als een vader en moeder. 
Wees voor kinderen een veilig huis. 
Wees voor jongeren het vaderhuis met muziek en dans.  
Wees voor ouderen een sterke stad. 
Wees voor stervenden een ster 
die hen wenkt naar hun eeuwig huis.  
 
 
Sterk ons, Heer, zodat we niet traag zijn,  
maar toegewijd blijven aan onze taak. 
Sterk allen met grote verantwoordelijkheden, 
luchtverkeersleiders, zeelieden, 
brandweermensen, waterbeheerders,  
vaders en moeders, predikers van het geheim 
van uw woord. Woon in ons met uw wijsheid. 
 



 
 
 
 
U die gezegd hebt: heb uw vijanden lief, 
bidden we om liefde 
nu we een schreeuwend tekort daaraan ervaren. 
Hoe kunnen we liefhebben, Heer, 
nu we zo gekrenkt worden 
in onze vrijheid om u te dienen, 
in onze wil om te leven als vrije burgers in dit land. 
Wilt u ruimte geven voor de doorgang van uw woord, 
voor de verkondiging van uw evangelie, 
voor herstel van het dagelijkse leven. 
 
 
 
 
 

2.5 Rechtvaardigheid, rechtspraak 
 

Rechtvaardige God, in een wereld die vol onrecht is, 
bidden we tot u. 
We kennen u uit de psalmen als een God 
die de dingen rechtzet. 
We bidden u voor landen en volken 
die lijden onder de slaande hand 
van een kwaadaardig regiem, 
waar terreur heerst en willekeur zich breed maakt, 
waar je bang moet zijn voor de politie. 
Zet het recht, Heer.   
Kom op voor wie verdrukt worden, 
voor de naamlozen die geen helper hebben.  
Laat hoogmoedige leiders omvallen als bomen, 
hun misdadige vertakkingen afsterven,  
zodat hun slachtoffers het zien en u prijzen.        
 
 
God van bevrijding, u zag ooit   
hoe uw Zoon onschuldig veroordeeld werd. 
U kent het lot van tallozen die onschuldig lijden 
in gevangenissen, in werkkampen, in containers. 
Heer, wij smeken u, breng verandering 
in hun omstandigheden, schenk bevrijding. 
Geef vaders terug aan hun gezinnen, 
geef voorgangers terug aan hun gemeenten,  
geef vrouwen vrijheid om zich te ontwikkelen 
naar hun aard en bestemming. 
Wij gaan in hoger beroep bij u, Heer, 
wilt u recht maken wat krom is.  
 
 
Rechter van de wereld, u komt om te oordelen 
de levenden en de doden, 
uw levende gemeente roept tot u 
om het onrecht op aarde,  
om de corruptie die heerst, 
om rechtspraak die een onzuivere weegschaal hanteert, 
om leugen en bedrog in ons hart. 
Ontferm u, Heer. 
 



 
 
 
 
Vader, zie het onrecht hier op aarde. 
We bidden u om rechtvaardige rechters, 
onkreukbare advocaten, 
integere officieren van justitie. 
Gedenk allen die werken bij politie en rechtbank. 
Geef rechters kracht en onderscheidingsvermogen, 
de moed om eerlijk recht te spreken. 
Breng daders en slachtoffers tot besef van uw naam 
en vergeef ons onze schulden. 
 

 
 
 

2.6 Bestrijding van honger, armoede, onrecht 
 

Bron van leven, u danken wij voor het brood van elke dag, 
voor gezond water, 
voor schone kleren en onderdak. 
help ons toch deze geschenken eerlijk te verdelen 
over heel uw aarde 
zodat niemand honger hoeft te lijden, 
geen kinderen sterven van dorst 
geen dieren van droogte omkomen.  
Bron van leven, laat uw antwoord opwellen 
in het hart van uw gemeente 
zodat wij samen uw wil doen. 
 
 
Hemelse vader, u  die uw Zoon liet neerdalen 
als manna uit de hemel  
om voor mensen het hemelse brood te zijn, 
u bidden we voor allen die honger lijden, 
die onder de armoedegrens leven, 
die hun kinderen horen huilen om rijst en niets hebben, 
help hen door onze handen, Heer, 
door dit gebed,  
om aan dit onrecht een einde te maken. 
Uw naam is toch: Ik ben. Wees dan bij hen, Heer 
en zegen alle menselijke inspanningen  
om werk te vinden, om het voedsel beter te verdelen. 
Geef regen waar droogte heerst. 
Laat de oogst gelukken. 
 
 
Heer, we delen vandaag in uw gaven van brood en wijn. 
We danken u daarvoor. Maar we bekennen u ook 
dat wij leven in een land van weelde, 
als een grenzeloze generatie. 
Leer ons delen ons water en brood met de allerarmsten, 
en geef dat we matig zijn, 
ter wille van hen. 
Schenk ons de gave van zelfbeheersing. 
Help ons hen te helpen die de financiële crisis niet hebben veroorzaakt 
maar daardoor wel in financiële problemen zijn gekomen. 
 
 
 



 
 
 
 
Rijke God van leven en overvloed, 
als we denken aan de armen in de wereld bidden wij: 
Geef ons middelen en mogelijkheden 
om geld en goederen op de goede plek te krijgen, 
waar het nodig is. 
Maak wegen begaanbaar, maak overheden ter plaatse  
van harte bereid voedseltransporten toe te staan. 
 (Zegen het werk van onze ontwikkelingswerker -naam) 
 
 
 
 

2.7 Voedselvoorziening, landbouw en economie 

 
Schepper van deze aarde, van zeeën en hemelen, 
u prijzen we voor de opbrengsten 
van land en water. 
Zoveel kleuren en geuren, zoveel vormen 
waarin de rijkdom van uw schepping zich aan ons toont. 
U opent uw hand om mens en dier voedsel te geven, 
Geef dat we het eerlijk verdelen, 
ons niet te buiten gaan aan egoïstische zelfverrijking. 
 
 
Als vogels achter de landbouwtrekker, belust op voedsel, 
zo is uw gemeente bij elkaar  
en hongert naar uw woord, Heer. 
Versterk ons daardoor, en leer ons uw wil te doen, 
juist als het om voedsel gaat. 
In ons rijke Westen zijn er veel verleidingen 
om steeds meer te kopen en te wensen. 
Leer ons genoeg te hebben, stil te zijn 
bij uw goedheid, die overvloedig is.  
Schenk ons de gaven van zelfbeheersing en mededeelzaamheid. 
 
 
Vader, u hebt uw prachtige schepping 
in onze handen gelegd. 
Maar het waren hebberige vingers 
die zich eraan vergrepen.  
We hebben vuile handen gemaakt 
bij het leegroven van de aarde, bij het graaien  
en bijeenharken van geld en goed. 
Mensen werden tot slaven, zelfs kinderen werden uitgebuit.  
Scheld ons kwijt de schuld van hebzucht, 
onrecht en onverschilligheid. 
Vergeef ons alle verspilling van water en energie. 
 
 
Heer, dank u wel voor wat er groeit op het land, 
voor wat er schuilt in de aarde aan rijkdom.  
Help allen die een taak hebben bij zaaien en oogsten, 
bij winnen en verwerking van bodemschatten.  
Zegent u onze pogingen om goed werk te verrichten 
met hoofd en handen, 
met liefde en verstand. 
Zegen het zaad dat is gezaaid. 



 
 
 
 
U weet, Heer, dat we geld uitgeven aan wat noodzakelijk is 
en aan onnodige dingen. 
We bidden voor hooggeplaatste mensen die keuzes maken. 
Wilt u de minister van Financiën sterken in zijn verantwoordelijke taak. 
Sterk allen die in het bankwezen hun arbeid verrichten.  
Geef hun eerlijkheid, kennis en visie.  
Wek in ons het verlangen, niet naar onzekere rijkdom, 
maar naar de rijkdom van uw goedheid. 
Elk tekort van ons zult u immers aanvullen 
uit de overvloed van uw majesteit,  
door Jezus Christus. 

 
 

2.8 Zorg voor het milieu 
 
Heer, vergeef ons onze hebzucht,  
die niets anders is dan afgoderij. 
Hierdoor hebben we de zeeën leeggevist 
en de aardbodem uitgeput. 
Diersoorten zijn verdwenen, sommige vogels en vissen 
uitgestorven,    
en voor ons, mensen, is overgewicht een bedreiging geworden.               
We bidden om inzicht en verantwoordelijkheid 
om de energiebronnen te gebruiken  
die in deze planeet zijn opgeslagen. 
Leer ons matigheid en mededeelzaamheid. 
Leer ons genieten van een handvol rust. 
 
 
U die lof toegezwaaid werd met het groen van de bomen 
bidden we om behoud van het levend landschap, 
zodat de stromen vrolijk kunnen blijven zingen, 
de heuvels uitgelaten springen, 
de koeien kunnen dragen, 
de geiten mogen werpen, 
de wei bekleed mag zijn met vee. 
Dan zullen we met de velden en de zee juichen: 
Eer aan de Heer bij wie wij bescherming vinden. 
 
 
Schepper God, help ons om goed te zorgen  
voor wat u hebt geschapen, 
de vogels die zo wonderlijk langs de hemel trekken, 
de vissen die ondoorgrondelijk stroomopwaarts zwemmen, 
ja, alle dieren in het wild, groot en klein. 
Geef dat voedselgebieden bereikbaar mogen blijven 
en dat de soorten blijven bestaan. 
Help ons te zorgen voor natuur en landschap, 
en zuinig te zijn met energie, 
kostbaar water niet te vermorsen. 
Dank u voor alles wat leeft, groeit en bloeit.  
 
Heer, wij leven in een weggooimaatschappij, 
terwijl anderen aan het nodige gebrek hebben. 
Vraatzuchtige rupsen die nooit genoeg hebben, 
lijken we soms.  
Maar we willen graag op u lijken, Heer,  



uw beeld vertonen. 
Geef dat wij, als uw gemeente, een schat in de hemel verwerven, 
laat de liefde van Christus rijkelijk in ons mogen wonen, 
vervul ons met uw gave van het genoeg.  
 
 
 

2.9 Rampen en de gevolgen 
 
Liefhebbende God, we staan voor het raadsel  
van de verschrikkelijke ramp die gebeurd is in … 
Zoveel levens werden in één keer beëindigd, 
zo velen raakten gewond, verminkt, psychisch gebroken. 
We klagen bij u, levende God en roepen om hulp. 
Wilt u dicht bij de getroffenen zijn, de nabestaanden kracht geven. 
Zegen alle hulpverleners.  
Zegen de distributie van water, voedsel en tenten. 
Heb medelijden, Heer. 
 
 
Vader van het leven, breng uzelf toch ter sprake 
nu er zo’n vernietigende ramp gebeurd is in….. 
Wij zwijgen liever  
bij zo’n groot onheil en zoveel verdriet. 
Met verslagenheid herinneren we ons  
het woord van uw Zoon Jezus  
dat wij niet beter zijn dan hen die omgekomen zijn. 
Is dit de spiegel van onze gezamenlijke zonden? 
We danken u  
voor de vele mensenlevens die gespaard zijn. 
 
 
Heer Jezus, u hebt gezegd, dat wij ons niet door rampen 
moeten laten verontrusten:  
aardbevingen, 
oorlogen, hongersnoden en ziekten. 
Maar iedere keer staan we weer verstomd, als het gebeurt. 
In verband met…… ..  bidden we om hulp 
voor de slachtoffers en hun families. 
Wees aanwezig, Heer, ontferm u, 
via de handen en voeten van helpers. 
Doe ons in deze gebeurtenis uw voetstap opmerken 
die uw komst dichterbij brengt. 
 
 
Bij het ongeluk dat onze wereld getroffen heeft 
willen we klagen bij u, barmhartige God. 
Mensen staan machteloos bij dit natuurgeweld. 
Veel mensen hebben hun leven verloren, 
anderen hun geliefden en hun bezittingen.   
Gedenk de kinderen, Heer,  
die rondtasten tussen doden. 
Ontferm u.   
Open onze oren bij deze ramp  
voor de waarschuwende sirene 
die wij horen. De bazuin van uw komst. 
 
 
 
 
 



 

3 Voorbeden voor de kerk 
 
 

3.1  Pastoraat en onderling toezicht, werk van ouderlingen 
 
Hemelse herder, u bent gekomen om te zoeken wat verloren is,  
en ons als schapen bijeen te brengen. 
Geef dat wij ook naar elkaar omzien 
om elkaars lasten te dragen 
en in elkaars blijdschap te delen. 
Wil diegenen onder ons die u hiertoe 
een bijzondere taak  hebt gegeven,  
in het bijzonder steunen. 
Geef onze ouderlingen geloof en vreugde, 
om uw heilzame woorden te spreken. 
Zet ons hart daarvoor open. 
 
 
Barmhartige God, u kijkt om naar uw volk, 
en wij, naar uw beeld geschapen,  
hebben veel omkijken naar elkaar. 
Wil ons dan helpen, 
niet om tegenover elkaar, 
maar om naast de ander te staan, 
te luisteren, en te bidden voor elkaar.  
Geef onze ouderlingen de moed  
om hun werk in de wijk te doen. 
Geef dat zij volhouden 
en wil hun ook bij teleurstelling en tegenstand 
heilige kracht geven. 
Zegen het werk van de kringen in het omzien naar elkaar.  
  
 
Heer, onze hulp, 
in ons gebed noemen we onze ouderlingen. 
U hebt gaven in hun handen gelegd, 
een geest van kracht en liefde. 
Wilt u dit vuur van geloof brandend houden 
bij moeite en tegenslag.   
Geef dat ze zich niet schamen 
om van u te getuigen. 
Geef dat niemand van ons achterblijft, 
maar dat wij allemaal  
van onze redder Jezus Christus getuigen, 
uit hem leven, 
en elkaar op die weg meenemen en aanvuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 Diaconaat 
 
Trouwe Heer, zowel in de gemeente als in de samenleving 
dreigen mensen los te raken 
van hun omgeving, van zichzelf, en van u. 
We bidden voor de opvang en ontmoeting van daklozen, 
voor de voedselbank in …..(eigen plaatsnaam), 
voor maaltijdprojecten, 
wij bidden voor leermiddelen voor kansarme kinderen , 
persoonlijke budgetbegeleiding, 
voor inloophuizen en het slaaphuis hier ter plaatse. 
Zegen het werk van alle vrijwilligers,  
zegen de mensen van ……….(bijv. Stichting Present, Red een kind, de ZOA), 
zegen onze gemeente en onze diakenen  
bij alle hulpverlening. 
 
 
We danken u, machtige God, 
voor uw gulheid, 
u geeft ons leven en overvloed.  
Doe ons mededeelzaam zijn  
in woord en daad, 
in tijd en aandacht,  
voor iemand die dat extra nodig heeft, 
als iemand geldzorgen heeft, 
als iemand z’n baan dreigt kwijt te raken, 
als iemand eenzaam is. 
Geef dat onze diakenen genoeg hebben      
om uit te delen naar behoefte. 
Geef ook vrijmoedigheid om hulp te vragen en te aanvaarden. 
Geef ons allen wijsheid, en de wil om te helpen en te dienen.  
Zegen alle hulpverlening  
in de wereld en in de gemeente. 
 
  

 
 
3.3 Evangelisatie, zending onder Israël en andere volken 

 
Denken wij aan onze stad, Heer, dan voelen wij pijn: 
Zoveel mensen die u niet meer kennen, 
zoveel kinderen die niet van u horen, 
niet leren bidden, niet weten waar ze u zouden moeten zoeken. 
Daarom, God van liefde,  
stuur uw licht en uw waarheid naar deze stad, 
naar mensen die ervan willen vertellen aan andere mensen, 
laat ons mee mogen werken 
aan de verbreiding van uw evangelie. 
Geef dat wij uw bevrijdende naam bekendmaken aan elkaar. 
Toon ons, God, uw heerlijkheid en wees ons nabij. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Lieve Vader, denk aan de mensen in deze wereld. 
Zo velen leven los van u, omdat ze niet van u gehoord hebben 
en zo niet vruchtbaar voor u kunnen zijn. 
Ja, u hebt toch ook schapen, niet in deze stal. 
Wil die dan bijeenbrengen, in de naam van Jezus. 
Schep in ons een nieuwe geest 
om uw evangelie door te geven aan onze buren, 
aan mensen in onze straat, aan die ene collega. 
Wil evangelisatiewerkers en zendingsmensen 
kracht geven voor hun taak in de wereld. 
Laten er Bijbels mogen zijn die uw licht verspreiden  
in alle duistere plaatsen.  Licht, in alle gesloten landen. 

 
  

God van het geheimenis,  
hoe onuitputtelijk zijn uw rijkdom en wijsheid,  
hoe onbegrijpelijk zijn uw wegen. 
En daarom zijn we verbonden met Joden en Arabieren, 
en gedenken uw woorden: eerst de Jood en ook de Griek. 
En daarom hebben we hoop voor de toekomst. 
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. 
We prijzen uw trouw aan dit woord. 
Uw gemeente hoopt op de aanvaarding  
van uw messias. 

 
 
 

Op dit punt kan ook gebeden worden voor zending onder Israël, zie punt 2.3 

 
 

 
 
 
3.4 Afgedwaalden en leden die vervreemden van kerk en God 

 
U bent gekomen, eeuwige God, om te zoeken wat verloren is. 
U bent gekomen om ons te redden. 
Er zijn er die daarvan niet meer willen weten, 
die hun stoel hier leeglaten. 
Wij bidden u voor hen die niet in de kerk willen komen, 
een jongen die voor ons zat, 
een dochter of zoon die niet meer meegaat, 
een zuster van wie wij niet eens gemerkt hebben dat ze niet meer komt. 
Heer, u kent ze nog.   
Breng ze terug bij u en ons,  
dan is er vreugde bij de engelen en bij ons. 
Ontferm u, Vader, over uw afgedwaalde kinderen. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Heer, die ons niet loslaat, 
er is verdriet in ons hart 
om leden van ons kerkgezin 
die niet meer komen, 
die het geloof hebben opgegeven,  
en de band met ons ook. 
Heer, we bidden opnieuw: 
leg uw woord in het hart 
van uw verloren kinderen, 
doe hen opstaan  
en naar u teruggaan. 
Open uw armen en voer hen  
terug, dan is er muziek en dans in het vaderhuis 
vanwege hun thuiskomst. 
Maak hen weer levende leden 
van uw gemeente. 
 
 
Barmhartige God, 
zonder u is er geen toekomst. 
Strek uw handen toch uit 
naar hen die u uit het oog verloren. 
Wilt u zoeken in het huis van de schepping 
naar uw verloren kinderen. 
Verzamel uw losgeraakte  
mensen, haal ze terug 
naar u en uw gemeente. 
U zoekt toch het verlorene? 
Laat uw zoeken een troost zijn voor ons als ouders 
van afgedwaalde kinderen. 
 
 
 

3.5 Bijbelstudie 
 
Eeuwige wijsheid, wij danken u voor de Schriften  
waarin uw wijsheid is neergelegd, 
waarin uw reddingsplan is opgeschreven, 
waarin uw liefde van a tot z in letters is uitgegoten. 
Geef dat wij in die Bijbelboeken  
dagelijks lezen, en laat ons 
Vader, uw wijsheid bewonderen, 
Zoon van God, uw liefde aanbidden, 
Heilige Geest, uw waarheid inademen. 
Geef dat wij steeds meer 
u leren kennen uit uw woord 
en u volgen en verkondigen. 
 
 
Geest van God, die alles in beweging zet, 
kom ook vandaag naar ons toe, 
en overwin ons 
met uw storm van stilte, 
met uw adem van liefde, 
zodat we niet langer vasthouden aan onze pijn, 
maar in uw nabijheid vrede vinden, 
bij het lezen van uw woord, 
bij het horen naar de voorlezing, 
bij het luisteren naar de verkondiging.  
 



 
 
We roepen u aan, Heer, om licht 
als we de bijbel openen 
en een Schriftgedeelte bestuderen. 
Geef dat uw woorden tot ons doordringen, 
betekenis voor ons krijgen  
en wij die leren toepassen in ons leven. 
Bewaar ons voor onzinnige discussies 
en strijdvragen. 
Laten we met eerbied tot u mogen naderen     
en in wijsheid en geloof mogen toenemen. 
 
 
Gedenk uw gemeente, Heer God,  
in het werk van verenigingen en commissies. 
Laat er liefde voor uw woord mogen zijn  
in ons huis en hier in de kerk. 
Zet onze verhalen in het licht van uw grote verhaal. 
Help ons  
om niet door u en elkaar heen te praten. 
Laat uw woord elke dag nieuw zijn 
voor wie bidt, zoekt en aanklopt. 
Wees onze gids en leraar  
op de weg van het leven. 
 
 

 
 

3.6 Catechese en jeugdwerk 
 
Grote leermeester, wij bidden u 
of u ons tegen aanvallen op ons geloof wilt wapenen    
met het harnas van geloof en liefde 
en het open vizier van de hoop op redding. 
Geef dat de catechisaties onze jongeren toe mogen rusten 
om te staan voor hun vertrouwen op u. 
We bidden voor de jongen die zegt: geen zin, 
voor het meisje dat denkt: niet nodig. 
We bidden voor de vaders en moeders 
die hun kinderen naar catechisatie sturen. 
Laten alle jongeren geloofsonderricht mogen krijgen 
dat hen met u vertrouwd maakt. 
 
 
Heer Jezus, Zoon van God, 
toen u op aarde was 
hebt u jonge mensen tot leerling gemaakt. 
Wil ook de jonge mensen in onze kerk 
tot leerling en volgeling van u maken. 
Help hen op de weg naar het geloof. 
En zegen alle jeugdleiders die hen begeleiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Heer Jezus, messias, 
geef jongeren enthousiasme om christen te zijn, 
blijdschap om uw vriend te zijn.  
Zegen daarom alle catechisaties, 
en andere geloofslessen. 
Elke jongere in de kerk 
mag weten dat u betrouwbaar bent, 
een ontzagwekkende God bent 
die je ziet en helpt. 
 
 
Vader, we bidden voor de kinderen, 
geef dat de allerkleinsten veilig zijn in de crèche, 
geef aan peuters dat ze het fijn vinden 
om een lied te zingen van u 
een verhaal over u te horen. 
Geef aan hen uw zegen, bij uw gemeente op schoot. 
 
 
Zoon van God, u die kinderen hebt gezegend, 
we bidden voor alle kinderen 
en voor alle jongeren hier in de kerk. 
Wil hen bewaren in het verkeer. 
Wil hen helpen op school, en in hun studie. 
Wil hen helpen op de weg van het geloof, 
om te leren vertrouwen op u.  
 
 
God van psalmen en liederen, 
met onze adem zingen we voor u. 
We bidden voor organisten en kerkmusici, 
voor dichters van het kerklied, van nieuwe psalmen.  
Laat de muziek nooit ontbreken in de kerk,  
het hemelhoog zingen van jong en oud, 
om u te eren.  
 
 
 
 

3.7 Kerkelijke eenheid 
 
God van herstel, hoe pijnlijk moet het voor u zijn  
dat uw kinderen verstrooid zijn over allerlei kerken, 
terwijl uw apostelen ons opriepen om samen één lichaam te zijn. 
We bidden om kerkelijke eenheid met allen die  
met ons op hetzelfde fundament staan 
van apostelen en profeten. 
Leid de besprekingen door uw heilige Geest, 
overwin valse tegenstellingen 
die geworteld zijn in eigen gewoonten. 
Laat uw Geest ruimte maken 
voor eenheid in trouw en verscheidenheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Enige God, we komen in nederigheid tot u. 
We beseffen dat er andere kerken zijn 
in onze woonplaats  
waar ook christenen tot u komen. 
Omdat we elkaar kwijt zijn, Heer, 
belijden we onze schuld,  
maar voor een nieuwgeboren eenheid zeggen we u dank!  
Het lukt ons alleen met uw hulp om geschillen  
uit het verleden en van vandaag te overbruggen.  
We bidden om voortgaande herkenning en eenheid. 
Zegen de besprekingen op plaatselijk en landelijk niveau, 
weid uw schapen, en wees onze herder. 
 
 
Vader in de hemel, omdat u één bent met uw Zoon 
en de heilige Geest, bidden we vandaag 
om kerkelijke eenheid. 
Wij zien hoe groepen mensen  
aparte erediensten beleggen,  
hoe uw gemeente verscheurd wordt. 
Breng inkeer, voer hen terug in de naam van uw Zoon Jezus. 
Juist in deze tijd van verwarring  
mogen we elkaar eraan herinneren  
dat zijn lichaam één is en veel leden heeft. 
Wij maken u toch volkomen gelukkig  
door eensgezind te zijn. 
 
 
God in de hemel, dank voor uw aanwezigheid,     
uw geschenk van liefde in Jezus, onze Heer. 
We bidden u: geef ons geloof 
dat we hem ontvangen zoals de bijbel hem aanreikt. 
Geef ons bevrijding in hem, 
in zware omstandigheden 
om vol te kunnen houden, 
om vrij te zijn in hem 
in discussies en tegenstellingen, 
in regels en structuren. 
Geef ons het anker in hem, 
zodat wij de koers van het evangelie niet kwijtraken. 
Het is uw genade, Heer, als wij niet  
in stukken en brokken uiteen zijn gevallen. 
Ontferm u over uw gemeente, 
hou ons bijeen in uw gezegende naam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.8 Kerkverband 

 
Met een getroost hart, Heer, willen we u dienen 
en omzien naar elkaar. 
Met het oog daarop hebt u ons aan elkaar gegeven. 
Wilt u ons helpen in een groter verband van classis en synode 
goede kerkelijke afspraken te maken, 
de juiste regelingen te treffen, 
werkbare besluiten te nemen. 
We bidden voor de classisvergadering van a.s. ….. 
 (de vergaderingen van de  synode die beginnen) 

Zend uw Geest in het midden van de vergadering, 
versterk in het hart van de broeders 
de wil om te dienen. 
 
 
Betrouwbare God, 
laten we betrouwbaar mogen zijn 
in de taken die we verrichten. 
Wilt u wijsheid geven aan de mannen en vrouwen 
die uw kerken dienen op classicaal 
en synodaal niveau, en in het voorbereidende werk 
van deputaatschappen. 
Wij bidden u voor predikanten en ouderlingen 
die afgevaardigd zijn naar de synode van (plaatsnaam) 

(naar de classisvergadering van ) 

Laat hun bijeenzijn leiden tot 
voortgang van uw werk en opbloei van uw kerken. 
 
 
Met de kerk van alle plaatsen  
hebben we ons geloof beleden. 
Vanuit die verbondenheid met zusterkerken 
willen we voor elkaar bidden. 
Geef dat de kerken waarmee we ons verbonden weten 
en wij 
mogen blijven staan 
op het fundament van apostelen en profeten 
in het ene geloof 
in u als onze Schepper en Vader. 
 
 
God, u ging voorop in wolk en vuur  
toen Israël uit Egypte trok. 
Omdat u niet een God van wanorde bent 
hebt u ons mensen gegeven 
die voorop kunnen gaan  
in kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten. 
Wil kracht en steun geven aan hen 
en ons allen. 
Laat de onderlinge band tussen de kerken  
een band van vrede en eensgezindheid mogen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.9 Theologische Universiteit 

 
Trouwe Heer, we danken u voor onze Theologische Universiteit 
en voor het wetenschappelijk werk dat daar verricht wordt. 
We danken u voor het onderwijs dat daar gegeven mag worden. 
We dragen hen aan u op, die vanuit gereformeerd perspectief onderzoek doen. 
We bidden u, om uw zegen over dit werk  
opdat het zijn vruchten afwerpt voor de kerken. 
Geef dat we de universiteit als geschenk ontvangen 
in het midden van de kerken  
en laat haar dienend zijn in kerk en samenleving. 
Geef ons en hun een luisterhouding naar de Bijbel en naar elkaar,  
en de durf er iets mee te doen. 
 
 
Allerhoogste leraar, we willen ook bidden  
voor onze Theologische Universiteit In Kampen. 
Laat het studentenaantal mogen groeien. 
Zegen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
dat daar plaatsvindt. 
Geef hun die daar werken keer op keer verrassing en vreugde  
in hun onderzoek naar Paulus en Lukas,  
Calvijn en Augustinus, kerk en belijdenis, 
en hun betekenis voor de 21

e
 eeuw. 

Geef dat ze al hun werk doen in uw licht,  
het enige licht dat wijsheid, dieper dan kennis brengt.  
 
 
Vader, uw woord is een lamp op tafel  
en een licht onderweg.  
In onze complexe, donkere wereld 
danken we u voor onze Theologische Universiteit.  
Wil jonge mensen in het hart geven daar te gaan studeren. 
Wij danken u, Heer, dat er nagedacht wordt  
over de plek die uw gemeente moet innemen 
in onze samenleving.  
Wil dat denkwerk aan de Universiteit zegenen.  
Bron van leven, stuur en help studenten en hoogleraren hierbij. 
 
 
Drie-enige God, we bidden u voor de opleiding in de theologie 
aan onze Universiteit in Kampen. 
Wilt u de kracht van uw woord  
voortdurend bewijzen in heel de opleiding, 
zodat docenten en studenten gegrepen blijven door uw genade 
en uw dierbare lichaam wordt gevoed en gesterkt door uw rijkdom.  
Geef daarvoor ook een goede samenwerking tussen studenten, 
hoogleraren en studiebegeleiders, 
die in dienst staan van ons hoofd, Jezus Christus. 
Geef hun gepaste trots op uw gemeente, uw liefste bezit. 
 
 
Licht voor de wereld, we bidden voor predikanten,  
voorgangers, en allen die uw roeping volgen 
in de verkondiging van uw woord. 
Maak hen trouw en waakzaam in de wereld, 
liefdevol en aandachtig voor de oude teksten, 
en ontvankelijk voor de mensen om hen heen.  
Geef hun bereidheid om hun dienst te vervullen 
in vertrouwen op de komst van uw koninkrijk. 



 
 

3.10   Nederlands Bijbelgenootschap, Bijbelwerk wereldwijd 
 
Heer, die ons uw woord gaf  
in geschiedenissen, brieven, gedichten en verhalen, 
we bidden voor het Nederlands Bijbelgenootschap. 
We danken u voor het werk van vertaling  
en verspreiding van de Bijbel in de wereld. 
Wilt u geven dat dit werk voortgezet kan worden.  
We bidden om het doorgeven van uw woord  
aan komende generaties, 
tot in de uithoeken van de wereld. 
 
 
U die uw woord bij mensen brengt, 
vragen we om uw zegen  
over het werk van Bijbelvertaling en -verspreiding. 
Sterk de vertalers bij het kiezen van woorden, 
geef vrijwilligers en fondsenwervers wat zij nodig hebben.  
Laat veel mensen een eigen bijbel mogen bezitten 
in hun eigen taal. 
Laat uw woord zoveel mogelijk mensen 
mogen bereiken en aanspreken. 

 
 
   

3.11   Vervolgde christenen 
 
Zoon van God, u werd op aarde 
vernederd en mishandeld. 
U kent verlating en lijden aan den lijve. 
Wij bidden u voor vervolgde christenen. 
Sterk hen die moeten lijden voor uw naam, 
in gevangenissen en strafkampen. 
Steun hen die geen bijbel mogen hebben,  
aan wie bidden verboden wordt.  
Wij bidden voor christenen in Noord-Korea,China,  
Jemen, Soedan, Iran, Somalië en andere risicolanden. 
Wees bij hen, alle dagen. 
 
 
U die omziet naar mensen, hoor ons.  
Wij bidden om kracht en vreugde  
voor vervolgde mensen die onder zware druk staan. 
Geef dat ze mogen volhouden in hun vertrouwen op u. 
Wil de huiskerken zegenen. 
Zegen de ondergrondse bijbelscholen. 
We bidden om rust en zekerheid 
in situaties van onrust en geweld. 
Bescherm uw kinderen in gesloten landen 
waar het evangelie verboden is. 
 
 
Machtige God, we danken u voor een doorbraak van het evangelie in …. 
voor contacten die gelegd konden worden 
tussen christenen onderling. 
Wilt u wijsheid en bescherming geven aan alle werkers 
die uw woord in de wereld verspreiden. 
 
 



 
 

3.12   Internationale kerkelijke samenwerking, (zuster) kerken wereldwijd 
 
Grote God, in het huis van uw schepping 
komen vandaag overal uw kinderen samen. 
Dat te beseffen geeft ons vreugde. 
We bidden voor de kerk in de wereld. 
Geef dat ze een betrouwbare getuige van u is,  
gegidst door uw heilige Geest. 
Laat uw naam de redding mogen zijn voor talloos veel mensen. 
Geef ons een goede samenwerking met onze zusterkerken. 
Verenigd met heel uw kerk in hemel en op aarde 
loven we uw naam. 
 
 
Hartverwarmende bron van ons leven, 
we staan er niet alleen voor, ook als kerk niet. 
Geef ons oog voor onze zusterkerken in de wereld, 
dat we elkaar helpen  
in de verdediging van het geloof, 
in wederzijdse bemoediging en steun, 
in het handhaven van de leer van uw woord, 
om zo in woord en daad getuigen te zijn 
van Jezus Christus in deze wereld. 
 

 
3.13   Christelijk onderwijs 

 
Dank u, Heer, voor de kinderen in de kerk. 
Wil ze helpen op school en thuis. 
Geef dat ze veilig zijn en geborgenheid ervaren. 
Geef dat ze hun weg mogen vinden  
via het onderwijs dat ze ontvangen.  
Laat hen creatief zijn en weerbaar.  
We bidden voor leerkrachten en bestuurders in het onderwijs. 
Dank u wel voor scholen en universiteiten. 
 
 
Heer van eeuwigheid en tijd, onze kinderen  
brengen per jaar duizend uren op school door, 
kostbare tijd waarin ze voorbereid worden op hun leven. 
Wilt u geven dat het goede en leerzame uren zijn. 
Zegen de kinderen. Geef dat ze goed hun best doen op school.  
 
 
Sterk op de scholen alle leerkrachten  
bij de geloofsopvoeding 
en het bijbrengen van maatschappelijke vaardigheden.  
Geef dat ze hun geloof kunnen vertalen naar de 
dagelijkse lespraktijk.  
Laat hen voorbeeldig zijn in hun liefde tot u. 
Zegen de kinderen. 
 
Schepper van het leven, elk kind is uniek, 
We bidden voor de scholen.  
Geef dat er aandacht is voor ieders eigenheid, 
en dat talenten kunnen worden ontwikkeld. 
Zegen de leerkrachten, dat zij hulp en richting kunnen geven. 
Zegen de schoolbesturen en ouders, om hierin 

betrokken te blijven.  



4      Voorbeden in nood /persoonlijke voorbeden 
 
 

4.1   Gods dagelijkse zorg, bescherming en kracht in de voorliggende week 
 
God, u wilt wonen bij de mensen, wat een geschenk! 
We bidden u om uw nabijheid, zorg en liefde. 
Wilt u ons gaande houden in de komende week, 
thuis en op ons werk. 
Geef ons gelukkige dagen, voldoening en kracht. 
Bewaar ons onder uw veilige vleugels. 
 
 
Lieve God, we danken u voor zoveel dagen 
die u mooi maakt met uw licht. 
Geef ons allemaal het besef 
dat wij  door Jezus, uw Zoon, vrienden zijn genoemd. 
Voor hem willen we spelen en zingen. 
Met hem willen we anderen blij maken 
en werken aan de taak die wacht. 

 
 
 

4.2  Rouw, weduwen, weduwnaars, wezen 
 

Heer, die onze dagen telt,  
in de afgelopen week is onze zuster/broeder (naam) gestorven.   
We bidden in gemis en leegte  
voor de kring van familie en gemeente. 
We bidden voor de familie die aan het graf moest staan (moet staan). 
Wilt u kracht geven door het zekere weten 
dat de geest van wie ontslapen is,  
is teruggekeerd naar u, 
in een bewust leven       
in de vrede van uw koninkrijk. 
 
 
Wij bidden voor weduwen en weduwnaars. 
U kent ze, Heer, die alleen zijn met hun gemis. 
Wees bij hen en geef dat ze zich gedragen weten 
door uw liefde en die van ons. 
Help hen door de dag heen. 
Troost zo allen die hun geliefde verloren hebben en missen. 
 
 
Vader, wees met uw genade 
bij kinderen die geen vader hebben, 
bij kinderen die hun moeder missen, 
bij kinderen zonder ouders. 
Geef hun mensen die vader en moeder willen zijn. 
Wees zelf voor hen een God van tedere liefde. 
 
 
Heer, wil de steen wegnemen van ons hart. 
Doe ons geloven in de opstanding van uw zoon 
en in de zekere opstanding van onze geliefden. 

 
 
 



4.3  Huwelijk, huwelijksproblemen, scheidingen, singles, homo’s 
 

Heer, dank u wel voor het kostbare geschenk van de liefde  
dat van grote waarde is. 
Help jonge mensen integer en eerlijk te zijn 
in het spel van aantrekken en afstoten. 
Laat huwelijken sterk en fris zijn      

op basis van liefde en trouw. 
Laten ze uitstralen 
dat huwelijkstrouw mogelijk èn mooi is. 
 
 
We bidden voor wie alleen staan. 
Geef hun vrede in uw leiding in hun leven. 
Wij bidden u ook voor hen die liefde voelen 
voor iemand van hetzelfde geslacht. 
Steun en help hen in hun strijd met zichzelf 
en hun worsteling met uw wil. 
Geef dat ze die ontdekken en gehoorzamen. 
Maak uw kerk tot een veilige plek, 
een thuis waar ze zichzelf kunnen zijn. 
Houd van ons allemaal 
om wille van hem die gestorven is 
voor homo’s en hetero’s .  
 

 
Heer, uw wereldhuis 
telt ook huizen van scheiding, 
waar mensen elkaar niet meer vertrouwen en liefhebben. 
Geef herstel als dat mogelijk is, 
een nieuw aanvaarden van elkaar, een tastend begin. 
Laat uw vergeving op tafel staan, 
wit als de sneeuw op winterse daken. 
 
 
Als de nacht van scheiding 
in ons leven is gekomen, 
en we alleen verder moeten: help ons Heer. 
Het is zo moeilijk op deze manier alleen te leven, 
de schade, de pijn, de praktische moeiten. 
Wees onze toevlucht en helper. 
 
 
 

4.4  Geboorte, zwangerschappen, kinderloosheid, gezin, opvoeding, misbruik, mishandeling 
 

U, die uw majesteit bevestigt in de kreet van het kind 
hebt in ons midden …………. geboren doen worden. 
We danken u voor deze geboorte in het gezin van ……… 
U hebt de ouders blij gemaakt  
met dit prachtige wonder van uw schepping, 
een kind, in de moederschoot geboetseerd.     
Denk aan de moeders die een baby verwachten.  
Geef hun draagkracht 
en laat op de goede tijd het nieuwe leven geboren mogen worden. 
 
 
 
 
 



Wij bidden voor allen die graag vader en moeder zouden willen zijn 
maar onder ogen moeten zien  
dat dat misschien niet gaat gebeuren. 
Hoop die maar niet vervuld wordt, krenkt het hart. 
Wilt u in deze teleurstelling en pijn erbij zijn, Heer.  
Zoals uw naam is : ik ben erbij.  Geef sterkte, geduld en vrede. 
 
   
Voor de gezinnen bidden we. Laten het sterke gezinnen mogen zijn 
waar licht van uitstraalt, waar vaders en moeders hun gezag waarmaken, 
hun zorgtaken vervullen. Geef wijsheid en geduld bij de opvoeding. 
Geef de kinderen een veilig huis. 
 
 
Waar mensen samen zijn, gaat het soms niet goed, Heer. 
Wat is het erg, als dat juist in de gezinssfeer zo is, 
als de lieve vader een vuile schurk is, 
als moeder en kind vijanden zijn, die elkaar naar het leven staan. 
Wijs een weg, Heer, als kinderen geen weg weten,  
als ouders de weg kwijt zijn. 
Help ons elkaar te helpen. 
 
 
U, die een kind in het midden zet, 
en ons zegt dat je beter in zee kunt zinken 
met een betonblok om je hals 
dan een kind kwaad te doen, 
u vragen we: help de kinderen in deze wereld. 
Ze moeten veel verdragen. 
Geef ons aandacht en liefde voor kinderen 
die u aan ons hebt toevertrouwd. 
 
 
 

4.5  Financiële nood 
 
Op de evenwichtsbalk van deze onzekere tijd 
zien wij mensen vallen in een financiële kuil, 
leegstand van kantoren, bureaus zonder opdrachten,  
ontslagen, faillissementen. 
We bidden voor broeders en zusters die hierdoor getroffen worden, 
die lijden onder wanbeheer van anderen. 
die werk en inkomen verliezen. 
Wil hen en ons in deze tegenslag bewaren voor de vuist van woede. 
Geef ons inventiviteit, moed en geduld om de klappen op te vangen 
en te werken aan een nieuwe toekomst. 
 
  
In een tijd van financiële crisis 
waarin in één klap giganten vallen, 
denken we aan een woord van Maria, 
dat u rijken leeg hebt weggezonden, 
maar armen met goederen vervult. 
Wil deze woorden waarmaken, Heer, 
aan slachtoffers van de crisis 
die hun baan of huis kwijt zijn, 
die niet genoeg hebben om van te leven. 
Laat als een verhoring van onze gebeden  
uw hulp tastbaar zijn.    

 

 



Als Jabez bidden wij u:  
Zegen mij: maak mijn grondgebied groter 
en bescherm me tegen het kwaad, 
zodat ik geen pijn hoef te lijden. 
 

 
Heer, wil die mens helpen die in de diepte  
van financiële nood is geraakt, 
in de slangenkuil van schulden en eenzaamheid. 
Geef inkeer,  
geef mensen en instanties  
die helpen een verslaving om te buigen, 
schulden te saneren,  
een gezond financieel beheer te bereiken. 
 
  
Heer, denk aan diegene die 
financiële schulden heeft gemaakt, 
die zelfverwijt heeft, 
en een duivelse cocktail drinkt 
van schuld, ellende en eenzaamheid. 
Wij kunnen ons gedrag vaak niet veranderen. 
Maar uw heilige Geest kan dat wél! 
Wij bidden om uw Geest van verandering 
in vastgelopen levens.   
 
 
 
 

4.6  Gemeenteleden in het buitenland, studenten 
 
Wereldvader, we bidden, zoals op elke  avondmaalszondag, 
voor gemeenteleden in het buitenland, 
voor…..in….. ,  
voor…..in….   (alle namen en landen), 
wil hen op hun verre reizen vergezellen. 
Als we ons verheffen op de vleugels van de dageraad 
en gaan wonen voorbij de verste zee, 
laat uw hand ook daar ons leiden, 
uw rechterhand ons vastgrijpen.  
Heer Jezus, geef dat onze buitenlanders hun werk mogen doen in vertrouwen op u, 
heilige Geest, wil hen leiden op hun weg. 
 
 
Voor de studenten bidden wij u, 
geef hun honger naar kennis, 
groei in geloof, 
kracht om overeind te blijven, 
plezier in het leven. 
Vorm hen in hun studietijd 
tot mensen van de wereld 
en kinderen van u. 
 
 
Geef werkende jongeren de kracht en het plezier  
om er iets moois van te maken.   
Heilig hun hart en verstand, zodat ze bij u kind aan huis zijn. 
 
 
 
 



 
4.7  Gezondheid en ziekte, ziekenhuisopnames, terminale patiënten, chronisch zieken, gehandicapten 

 
Blijf bij ons, Heer, als we zorgen hebben om gezondheid. 
We dragen de zieken aan u op, ook die al zo lang ziek en moe zijn.  
We bidden voor …….   die een ziekenhuisopname te wachten staat. 
We bidden voor hen die niet kunnen slapen  
vanwege spannende uitslagen. 
In alle zorgen en pijn heffen we onze lege handen naar u op. 
 
 
Heer, ontferm u over wie aan het einde van hun leven zijn gekomen, met name.. …   
Zij leven in de schaduw van de dood. 
Dek hen toe met uw liefde, Vader, 
als ze niet durven loslaten    
of intens verlangen bij u te komen.  
Laat uw heilige engelen hen naar Huis dragen.  
 
 
Menslievende God, we bidden voor wie angst ervaren, psychisch lijden, 
geen rust vinden, onder een handicap gebukt gaan.  
Denk aan uw kinderen in instellingen en tehuizen. We noemen (namen noemen van personen of huizen). 

Laat hen goede zorg mogen ontvangen.  En dank u voor al die zorg. 
Zegen de werkers aan tafel en bed. 
En hen die in de nacht moeten werken. 
Alles wat ons benauwt en bezwaart leggen we nu in uw handen (stiltemoment) 

 
 
 
 
 (gevolgd door het onzevader, dat hardop meegebeden kan worden door de gemeente) 
 

 
 

 

 


