Gebedsbrief vanwege de Corona-crisis
Gereformeerde Kerk Woerden
Maandag 8 februari tot en met zondag 14 februari 2021
Vandaag (maandag 8 februari) gaan de basisscholen en de kinderopvang weer open. Een
spannend moment voor met name de leerkrachten en de leiding, hoewel de blijdschap over de
openstelling overheerst. Want onderwijs op afstand heeft veel beperkingen, zo is gebleken.
Voor docenten, maar ook voor ouders en de kinderen zelf. We hopen dat deze kleine stap het
begin is van een periode van (her)openingen van het maatschappelijke leven. En dat we van
een derde golf verschoond blijven. Zomaar twee gebedspunten, die in deze brief opgenomen
zijn. Een gebedsbrief die vooral een handreiking wil zijn voor het persoonlijk moment van
gebed, maar ook voor ons gezamenlijk bidden, nu we niet in de kerk samen kunnen komen.
Want deze brief mag ons ook aan elkaar verbinden. En kent u gemeenteleden die deze brief
niet kunnen downloaden of vinden, print een extra exemplaar uit en geef het aan elkaar door.
Hoe kun je zo’n 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 8 februari “Als ik denk: Mijn voet glijdt weg, houdt uw trouw mij staande, Heer.”
Psalm 94:14-22
Di 9 februari “Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het
goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.” 1 Tessalonicenzen 5:12-22
Wo 10 februari “Jezus zegt: Ieder die alles heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal
veel meer ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.” Matteüs 19:27-29
Do 11 februari “Jakobus schreef: De boodschap alleen horen is niet genoeg, u moet wat u
gehoord hebt ook doen. Jakobus 1:22-25
Vr 12 februari “Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is
gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.”
Romeinen 14:7-15
Za 13 februari “Laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees volkomen één van zin en één van
gevoelen.” 1 Korintiërs 1:10-13
ZON 14 februari “Iemand die aan huidvraat leed kwam naar Jezus toe; terwijl hij op zijn
knieën viel, zei hij: “Als u wilt, kunt u mij rein maken.” Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand
uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil het, word rein.” Marcus 1:40-45
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: We brengen vandaag voor U, alle kinderen die uitzien naar hun eerste schooldag na
de weken van thuisonderwijs. Dat ze op school de ruimte zullen krijgen om te leren….
We brengen vandaag voor U, alle docenten en leiding van de Kinderdagverblijven. Ook zij zien
uit naar deze schoolweek, maar zijn ook gespannen vanwege de zorgen die er over het virus
nog zijn….Dat zij zich door onze gebeden gesteund mogen weten….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 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.
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, op deze dag van de liefde, voor U iedereen die een sociaal
isolement ervaart. Voor hen die zo verlangen naar een omhelzing, een knuffel, een hand op
de schouder, juist wanneer er verdrietige omstandigheden of diep gemis in hun leven is…..

Wij bidden voor iedereen in onze geloofsgemeenschap, voor hen die de vele contacten in de
gemeente missen, voor hen die juist nu vinden dat zij bij de gemeente onvoldoende in beeld
zijn. Omring ons met goede zorg en mildheid, dat wij niet uit elkaars genade vallen..…
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 een volgende gebedsbrief?

 Joost Schelling, dsjoostschelling@pknwoerden.nl
Onlineviering deze week:
Zondag 14 februari (6e zondag na Epifanie) 09.30 uur - ds. Gertjan Robbemond & Joost
Schelling (Maaltijd van de Heer)

 www.pknwoerden.nl/gereformeerd/online-vieringen
Tekst van Sytze de Vries – lied 792 Liefde op de liefde
Kom, God, en schrijf uw eigen naam
als licht over ons uit!
De naam, die, dag en nacht vooraan,
de hoogste weg wijst om te gaan,
de naam die liefde luidt!

Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!

O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!

Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd!

