Gebedsbrief vanwege de Corona-crisis
Maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021
(voorlopig laatste editie)
A.s. woensdag 17 februari gaat de Veertigdagentijd van start, op Aswoensdag. Vanaf die avond
zijn er wekelijks op woensdagavond online vespers in de Lutherse Kerk. Verder is er voor en
door gemeenteleden een speciaal 40dagentijdboekje samengesteld, zijn er gezinsboekjes voor
de zondagen en nog diverse andere activiteiten om toe te leven naar Pasen. Natuurlijk zullen
we in deze periode blijven bidden. Maar in deze periode verschijnt er geen Corona-nieuwsbrief.
Na de Pasen (4-5 april) is er weer een gebedsbrief…..of laten we hopen dat we dan vormen van
vieringen in de kerk hebben, waarin we kunnen bidden, vieren en zo de lofzang gaande houden,
zodat we met deze ‘tijdelijke service’ kunnen stoppen.
Mocht u behoefte hebben aan meer handreikingen voor dagelijkse momenten van gebed,
hierbij nog een aantal suggesties in deze 40dagentijd:
- Leesrooster uit Taizé: https://www.taize.fr/nl_article158.html
- Bestellen kalender Protestantse Kerk:
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
- Bestellen kalender Nederlands Bijbelgenootschap:
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd
- Bestellen kalender TEARfund (incl. gezinsschriftje): https://kalender.tear.nl
Hoe kun je zo’n dagelijks gebedsmoment vormgeven?
1. Kaars aansteken en stil worden door bijvoorbeeld naar een lied te luisteren of te
zingen, of met elkaar een lied te lezen (zie achterzijde)
2. Lees de Bijbelpassage of alleen de dagvers, volgens rooster van Taizé (zie hieronder)
3. Wees stil en vraag je af ‘wat betekent dit Bijbelwoord voor mij vandaag?’
4. Gebed (suggesties, zie hieronder), Onze Vader, afsluitende zegentekst.
Bijbeltekst
Voor elke dag is er een Bijbeltekst volgens het rooster van de oecumenische
geloofsgemeenschap van Taizé. Deze teksten worden in Taizé gelezen tijdens het middaggebed.
Maar niet alleen daar. Over de hele wereld zijn er christenen die leven met deze Bijbelteksten.
Ma 15 februari ‘Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.’ Psalm 130
Di 16 februari ‘De Heer, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten.’
Deuteronomium 4:29-31
Wo 17 februari (ASWOENSDAG) ‘Jezus zegt: Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand
niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die
in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’ Matteüs 6:1-6
Do 18 februari ‘Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van
God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.’ 1
Korintiërs 2:12-16
Vrij 19 februari ‘Jezus zei tot de verleider: Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God,
vereer alleen hem.”’ Lucas 4:1-13
Zat 20 februari ‘Paulus schreef: Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te
zorgen. Ik ben tegen alles bestand door Christus die mij kracht geeft.’ Filippenzen 4:12-20

ZON 21 februari ‘Jezus ging naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Hij zei: De
tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit
goede nieuws.’ Marcus 1:12-15
Gebed
In de tekst van het gebed staan steeds ‘….’. wacht dan even, wordt stil en breng bij God aan
wie of wat je moet denken, spreek dit eventueel ook hardop aan elkaar uit en vervolg daarna
het gebed. Je kunt het elke dag steeds helemaal bidden, of elke dag een genoemde intentie.
Hier zijn mijn handen en voeten, God,
En mijn oren en mijn mond,
En hier zijn mijn ogen ook,
Gebruik ze maar als instrument vandaag,
Tot vreugde van uw naam
Laat zo Heer door mij uw schoonheid zien,
Juist nu ons bestaan donker en vertroebeld is
door alles wat niet meer kan of mag.
Maandag: Wij brengen vandaag voor U allen die wachten op hun vaccinatie en hopen dat
deze prikken gaan zorgen voor meer mogelijkheden voor contact… Wij brengen vandaag voor
U de mensen die wachten op hun behandeling in het ziekenhuis, die hopen dat hun
dagopvang of therapie in gebruikelijke vorm kan worden opgestart..Heer, ontferm U over ons.
Dinsdag: Wij brengen vandaag voor U alle tieners, jongeren en jong-volwassenen die
zoveel moeite hebben om toekomst te zien, en zich verloren voelen in de leegte nu er zoveel
niet kan, nu alles online wordt aangeboden, terwijl ander contact en verbinding gemist wordt.
Wij brengen voor U wie neerslachtig is, dat ze kracht ontvangen om vol te houden en moed
om te gaan met deze onzekerheid…. Heer, ontferm U over ons.
Woensdag: Wij brengen vandaag voor U alle mensen die gedurende de avond en nacht hun
werk doen. Voor de verpleegkundigen in wijk of instelling, voor artsen en hulpverleners die
paraat staan, voor de strooi- , storings- en bewakingsploegen, dat zij tijdens hun werk Uw
bescherming en zegen mogen ervaren… Wij brengen vandaag voor U, alle handhavers,
politieagenten, BOA’s, die in een verdeeld land de orde moeten bewaren. Om kracht en rust
uit te stralen, om moed en trouw te blijven aan recht en gerechtigheid, om uw beschermende
vleugels bij hun taak…..Heer, ontferm U over ons.
Donderdag: Wij danken U voor de tekenen van herstel en van hoop... Wij bidden voor hen, die
de lange weg van revalidatie en herstel gaan. Een stap voorzichtig naar voren, dan weer een
of twee stappen terug. Geef hen - en hun omgeving - de kracht en het uithoudingsvermogen
om met deze inspannende situatie om te kunnen gaan…. Wij danken U voor mensen die weer
hersteld en genezen zijn…. Heer, ontferm U over ons.
Vrijdag: Wij brengen vandaag voor U, alle mensen die ervaren dat de relaties, die ze
onderhouden, door deze tijd onder druk zijn gekomen. Dat vriendengroepen, families,
gezinnen en partners elkaar juist nu elkaar en elkaar welbevinden in het oog houden, zodat er
naast fysieke afstand, niet ook nog emotionele afstand ontstaat. Wees met die gezinnen waar
de druk door het thuisonderwijs extra spanningen geven…… Heer, ontferm U over ons.

Zaterdag: Wij brengen vandaag voor U wie ziek zijn, voor wie vechten op de intensive care van
onze ziekenhuizen…Wij brengen voor U voor artsen en verpleging, voor wie hen verzorgen en
zelf steeds meer tegen de grenzen van hun eigen belastbaarheid aanlopen.
Wees met hen die hen bijstaan in de laatste levensfase…….Heer, ontferm U over ons.
Zondag: Wij brengen vandaag voor U mensen wereldwijd op de vlucht. Mensen die Corona
dichterbij zien komen, maar het perspectief op vaccinatie van zichaf zien drijven. Dat we in
onze zorgen van elke dag hen niet uit het oog verliezen….En we brengen voor U de thema’s
die door Corona naar de achtergrond gegaan zijn, maar onverminderd om onze aandacht
vragen. Dat we niet aan armoede, klimaatproblemen en ongelijkheid voorbij gaan…
Heer, ontferm U over ons.
Alle dagen: Wij brengen onszelf voor U.…
Dat we onszelf mogen oefenen in de stilte en de leegte.
Uw hart heeft mij gekend, van voor dat ik kon dromen
tot in mijn verst verdwalen, dieper dan ik versta.
U die liefde bent, die in en uit wil stromen, weet dat mijn hart U kent.
Hoor ons: wees ons genadig! U, die onze stilte hoort en peilt,
hoor ons stil zijn als loflied, als aanbidding,
als roep om genade en ontferming.
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen.
Onze Vader
Zegen: Zegen voor mij, o God, de aarde onder mijn voeten,
Zegen voor mij, o God, de weg waarop ik ga,
Zegen voor mij, o God, wat mijn verlangen zoekt,
U die in eeuwigheid bent, zegen voor mij, o God, mijn rust.
Gebeds- en dankpunten doorgeven (voor a.s. zondag kan dat tot zaterdag 18.00 uur)

) diaken Wim Boterman, tel. 0348-506302
* w.boterman1@kpnplanet.nl
: www.pknwoerden.nl/gereformeerd/online-vieringen
Suggesties voor gebedsbrief na Pasen?

* Joost Schelling, dsjoostschelling@pknwoerden.nl
Onlineviering deze week:
Zondag 21 februari (1e zondag 40dagentijd) 09.30 uur - ds. Gertjan Robbemond

: www.pknwoerden.nl/gereformeerd/online-vieringen
Tel met mij
mee de uren
die zo traag vergaan.
Stel mij gerust
nu in mijn lichaam
onrust huist.
Verdrijf de angst

die rondspookt
in mijn ziel.
Kom met nieuw licht
nu veel in mij
verlangt naar U.
Luc Wolthuis (Liedboek, p. 260)

