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GEBED BIJ ERNSTIGE ZIEKTE 

(S.M. Roozenboom, Holten) 

 

Here God,  

 

U bent Heer, niet alleen van mijn ziel, ook van mijn lichaam. 

Ik voel dat ik niet in orde ben. 

Een vreemde, vijandige macht gaat verwoestend in mij rond. 

Ik heb altijd op mijn lichaam kunnen vertrouwen, 

nu is die zekerheid weggevallen. 

Zal ik ooit weer de oude worden? 

 

Ik draag mijn hele situatie aan U op. 

En bid U: ga met uw genezende kracht door mij heen, 

met uw scheppende kracht en met uw herscheppende kracht, 

zoals bij de opstanding van Jezus. 

Raak mij aan op de plekken die genezing behoeven. 

En geef de dokters, die mij behandelen, de wijsheid en de kunde om mij beter 

te maken. U werkt door hen heen. 

Doe mij weer opstaan en maak mij heel. 

Laat mij uw Naam weer loven, zodat ik kan getuigen:  

U bent een God die leeft, die gebeden verhoort! 

 

Maar ook als het anders gaat, vertrouw ik mij aan U toe, 

aan uw liefdevolle, dragende handen. 

Laat mij die handen voelen, hoe het ook zal verlopen. 

Ik weet: U bent mijn enige zekerheid in leven en in sterven, 

mijn vaste punt dat alle stormen trotseert. 

Laat mij in dit geloof staan, waar ik me ook bevind. 

 

Ik bid U ook voor mijn geliefden om mij heen, 

mijn vrienden en allen die met me meeleven. 

Ook hen draag ik op aan uw ontferming. 

Laat ons allen geborgen zijn in U. 

Ik dank U dat U mij niet loslaat. 

AMEN  



TRINITARISCHE LOFPRIJZING 

(D. Wolters, Vollenhove) 

 

Lof, eer, aanbidding komen U toe, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

Lof zij U, Vader, Schepper van het leven, 

U die troont in heerlijkheid 

en die met liefde en zorg alles heeft gemaakt: 

van de kwetsbare vlinder die vliegt in de lucht, 

tot de geweldige walvissen in de diepte van de zee. 

U bent het die ook ons gemaakt heeft uit de stof van de aarde, 

die in ons uw beeld heeft gelegd. 

U wilt als een Vader voor ons zorgen 

en vertrouwt ons het werk van uw handen toe. 

Lof zij U onze Schepper en Vader. 

 

Lof zij U, Jezus Christus, Zoon van God, 

U die de heerlijkheid van de Vader verliet 

en mens wilde worden om ons te dienen. 

U bent het die ons een liefde toont, 

die alle verstand te boven gaat. 

Liefde die zichzelf weggeeft tot op het kruis. 

Uw lichaam heeft U voor ons gebroken. 

Uw bloed heeft U vergoten. 

De schuld van de wereld heeft U gedragen. 

U schenkt ons nieuw leven in uw Koninkrijk. 

Lof zij U onze Redder, Jezus onze Heer. 

 

Lof zij U, Geest van God, 

U die ons laat delen in de heerlijkheid van de Vader. 

U gaat met de wereld, met de kerk en met ons uw weg. 

We leven Gods Koninkrijk tegemoet. 

U doordringt ons met uw aanwezigheid. 

U doet ons groeien in geloof, hoop en liefde. 

U laat ons vrucht dragen tot eer van God 



en tot zegen van de mensen om ons heen. 

U schenkt ons de gemeenschap die we kerk noemen, 

één, heilig, algemeen en christelijk, 

een plek waar Gods Woord opengaat 

en we in lied en sacrament mogen vieren 

dat Gods liefde in Christus voluit zichtbaar is geworden. 

Lof zij U, Geest van God, die ons vernieuwt. 

 

Zo loven, eren en aanbidden we uw drie-enige naam, 

Vader, Zoon en heilige Geest, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 

AMEN  



LITURGIE VOOR ZIEKENZEGENING IN EEN HUISSAMENKOMST 

(S.M. Roozenboom, Holten) 

 

 

Kaars aansteken 

 

Bemoediging 

De vrede van de Heer met dit huis 

en met allen die hier aanwezig zijn. 

 

Psalmlezing: 139 

 

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,  

2 u weet het als ik zit of sta,  

u doorziet van verre mijn gedachten.  

3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  

met al mijn wegen bent u vertrouwd.  

4 Geen woord ligt op mijn tong,  

of u, HEER, kent het ten volle.  

5 U omsluit mij, van achter en van voren,  

u legt uw hand op mij.  

6 Wonderlijk zoals u mij kent,  

het gaat mijn begrip te boven… 

13 U was het die mijn nieren vormde,  

die mij weefde in de buik van mijn moeder.  

14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,  

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.  

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel… 

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  

peil mij, weet wat mij kwelt,  

24 zie of ik geen verkeerde weg ga,  

en leid mij over de weg die eeuwig is.  

 

Schuldbelijdenis 

God, Bron van alle leven,  

voor al die keren in ons bestaan 



dat we gefaald hebben, vragen wij U om vergeving. 

Reken het ons niet aan als wij tekort geschoten zijn in de liefde … stilte voor 

persoonlijke belijdenis … 

U oordeelt mild over onze zwakheden. 

Uw liefde is volmaakt en groter dan ons hart. 

Ontferm U over ons, God, 

vergeef ons onze schuld  

en wees ons blijvend nabij. 

 

Bijbelwoord / Lied 

 

Gebed 

Heer Jezus Christus, 

U hebt onze ziekten op U genomen 

en onze smarten gedragen. 

Wij danken U voor uw liefde en geduld. 

Wij bidden U: leg uw helende handen ook op …, 

houd hem/haar vast in uw ontferming 

en schenk hem/haar door uw heilige Geest 

de vrede die blijft tot in het eeuwige leven. 

 

……….. verdere gebedsintenties ……………. 

 

Handoplegging en zegen 

Wij zullen je nu de handen opleggen, zoals dat gedaan werd door Jezus: 

als een zachte vriendenhand die rustig maakt, 

als een vaderlijk gebaar dat vertrouwen schenkt. 

Ontvang daarbij zijn zegen: 

 

 de genade van Christus, onze opgestane Heer,  

 die met ons hier tegenwoordig is, 

 kome binnen in je ziel, je geest en je lichaam 

 en geneze je van wat jou schaadt,  

 en geve je zijn vrede –  

 in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 



Allen antwoorden met: Amen,  

direct gevolgd door het Onze Vader 

 

Slotwoord 

We zijn hier in geloof en hoop samengekomen. 

De goede God was in ons midden. 

Hij deelde je zijn zegen mee. 

Deze moge dieper doorwerken en je kracht, 

moed en vertrouwen schenken in de dagen die komen. 

 

Zegenbede voor allen 

De vrede van God die alle verstand te boven gaat, 

zal onze harten en gedachten bewaren  

in Christus Jezus, onze Heer. 

AMEN  



CONSISTORIEGEBED 

(Bij hoofdstuk 5) 

 

Trouwe God, 

Wij zijn dankbaar dat wij vanmorgen (middag, avond)  

hier in alle rust in uw huis bij elkaar kunnen komen.  

Dankbaarheid vervult ons hart om uw gemeente  

en om het Woord dat zal klinken.  

Wees met ieder die gekomen is: 

de één met vreugde, 

de ander met verdriet. 

U weet wat ieder nodig heeft.  

Wij bidden om kracht voor onze voorganger, ds…….. ,  

dat hij/zij  uw Woord zo weet te brengen dat het ons raakt  

en we er morgen en overmorgen mee verder kunnen. 

Om uw onmisbare zegen voor ons allen bidden wij  

In de naam van Jezus Christus onze Heer. 

AMEN  



CONSISTORIEGEBED 

(Bij hoofdstuk 5) 

(B.H. Weegink, Katwijk) 

 

voor de dienst: 

 

Here in de hemel, 

Deze morgen (middag/avond) komen wij samen als gemeente in de dienst van 

Uw Woord. Wilt U ons verlichten met Uw heilige Geest en Uw gemeente 

bouwen, daar waar twee of drie of meer in Uw Naam zijn verenigd. Laat de 

boodschap zo mogen klinken dat wij allen bij Christus worden gebracht. U 

kent de kleinen en groten in het geloof, U weet waar vermaan en troost nodig 

is. Er zijn er misschien die voor het eerst komen of weer na langere tijd. U 

weet ook wie hier voor het laatst is. Open ons hart voor de waarheid die wij 

uit onszelf niet kunnen vinden. En geef hem/haar (ds/br/zr en naam) die mag 

voorgaan in de dienst alles wat nodig is om Uw instrument te zijn. Geef ons 

brood voor ons hart en laat de vreugde van de eredienst voelbaar zijn. Zegen 

ons, dat bidden wij U ootmoedig in de naam van Uw lieve Zoon. 

AMEN 

 

na de dienst: 

 

Here, onze God, 

Wij danken U dat we op deze dag onze kerkdienst(en) konden houden. Uw 

boodschap kwam tot ons in mensenwoorden. Zuiver door Uw Geest het 

verkeerde uit. En versterk door Uw kracht het goede dat er was, zodat we 

onder de indruk blijven van Uw genade en liefde. Wij vragen U dat er in de 

komende week rust en bezinning zal zijn om aan Uw Woord te denken. Help 

ons in het dagelijks werk dat we doen en wijs ons ook de weg in de arbeid die 

we in de gemeente en voor andere mensen mogen verrichten. Leer ons verder 

te gaan in de verwachting van Uw Koninkrijk. Dat bidden wij U om Jezus’ wil. 

AMEN 

 



KYRIËGEBED 

(voor in de Adventsperiode of Kerst) 

(Bij hoofdstuk 9) 

 

God,  

Die wij hebben leren kennen in Jezus Christus, 

Die mens is geworden voor ons.  

Voor die plaatsen waar de vrede maar niet wil dagen 

Voor alle kinderen voor wie geen plek is 

Voor de baby’s geboren in vluchtelingenkampen 

Voor alle ouders op de vlucht,  

die maar geen herberg vinden om het vermoeide hoofd neer te leggen 

Voor deze wereld in duisternis gehuld 

Roepen wij om uw ontferming. 

Kyrie eleison 

AMEN 

 

 

 



EEN GEBED BIJ PSALM 27 

(te bidden door ieder die het moeilijk heeft) 

(Bij hoofdstuk 10) 

 

Mijn God, mijn Heer, 

U bent mijn licht  

Ik weet het toch,  

mijn leven lang al ging het met mij mee: 

dat duister geen vat op mij krijgt, 

dat uw bescherming mij bewaart, 

waar ik ook maar ga.  

En toch:  

In het donker van de nacht  

bespringen mij gedachten van onheil; 

komen de spoken van angst  

voor wat zou kunnen gebeuren 

als vijanden op mij af; 

voel ik mij zo onbeschut. 

Nu lijkt de ochtend zo ver weg. 

Trouwe God, ik mag toch geloven 

dat mijn geroep door U wordt gehoord. 

Wijs mij dan het pad dat ik moet gaan 

Wees de helper aan mijn zij 

Dat mijn hart dapper mag zijn, 

Dat ik het uit kan houden tot de ochtend, 

wachtend op U. 

AMEN  

 

 

 



EEN GEBED ALS KLACHT 

(te bidden met iemand die het moeilijk heeft met wat hem overkomen is)  

(Bij hoofdstuk 10) 

 

Heer, onze God, 

U bent toch een God van leven? 

Wij begrijpen niet  

waarom dan zoveel verdriet op ons pad kwam. 

Waarom hoop steeds weer vervliegt. 

Waarom er steeds weer  een hindernis is die genomen moet worden. 

Nu zitten  we hier bij elkaar vol vragen naar het waarom.  

God, wij leggen ons zuchten voor U neer. 

Dit is ons gebed: dat U onze klacht hoort, 

dan zijn wij niet meer alleen. 

Voor deze man, deze vrouw (meneer X , mevrouw X) bid ik om kracht 

Om over te geven wat niet veranderd kan worden. 

Om moed te houden voor de toekomst. 

Om de vaste grond van het geloof onder de voeten. 

Omring hem/haar met uw zorg en wees dichtbij in Jezus Christus, onze Heer. 

AMEN  


