
Gedachten en Gebeden

Uitgave van de Diensten Protestantse en Rooms-Katholieke 

Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.





Gedachten 
en 

Gebeden

Als je naar woorden moet zoeken

Uitgave van de Protestantse en Rooms-Katholieke 
Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

Den Haag, april 2017



2

Inhoudsopgave

Ten geleide 5
Onze Vader (oecumenisch) 6
Wees gegroet 7
Apostolische geloofsbelijdenis 8
Morgengebed 9
Ochtendgebed 10
Loflied op de schepping 12
Wie ben ik? 14
Kijk verder dan mijn buitenkant 15
Gij (naar Psalm 139) 16
Help mij 18
Als je alles van me wist … 19
Alleen God 20
U hebt mij het eerst liefgehad 2 1
Leid mij 22
Help ons weer op weg 23
Asielzoeker 24 
Kom, Heilige Geest 26
Gebed in nood 27
Droom 28
Help mij, O Heer 29
Gebed van Franciscus van Assisi 30
Christen en Heiden 3 1
Gebed om de Geest 32
Ik ben bij je (naar Jes. 43) 33
Dromen van inzet 34
Stil vertrouwen 35
Wees kalm 36
Concentratie 38
Ik geef U 39
Gebed om vrede en verzoening (Coventry-gebed) 40
Om een samenleving 4 1
Het leven 42



3

De liefde vergaat nimmermeer 43
Ik geloof 44
Een wonder 45
Heb ik nu gebeden? 46
Gebed voor de vijand 48
Koninklijke Marine 49
Koninklijke Landmacht 50
Koninklijke Luchtmacht 5 1
Koninklijke Marechaussee 52
Eigen schuld, dikke bult 53
Missie: thuiskomst 54 
Jij stierf in mijn plaats 56
Avondgebed 57
Zegen 58
Genesis 1: 1-5 59
Genesis 12: 1-12 59
Prediker 3: 1-15 60
Psalm 23 6 2
Psalm 91 63
Matteüs 25: 31-40 64
Ezechiël 18: 20 66 
Lucas 5: 1-7 67
Johannes 1: 29 68
Johannes 3: 16 68
Romeinen 12: 20-21 68
1 Korintiërs 13: 1-13 69
Openbaring 21: 1-7 70
Eenvoudig schema voor een kerkdienst op uitzending 71
Gebeden en teksten voor Kerstmis 72
Gebeden en teksten voor Pasen 74
Gebeden en teksten voor de tijd door het jaar 76
Bronvermeldingen en verantwoordingen 78
Colofon 80





5

Ten geleide

Dit kleine boekje is een cadeautje. Het bevat een schat aan teksten en 
gebeden. Om te lezen, te overdenken, te bidden – op een moment dat 
je daar even behoefte aan hebt. Tijdens de oefening, op uitzending,  
op je hut of je legeringskamer, of waar dan ook.

Dit boekje is een gezamenlijke uitgave van de twee christelijke diensten 
Geestelijke Verzorging bij Defensie: de Protestantse en de Rooms- 
Katholieke Dienst GV. 
Voor het eerst brengen we het samen uit. We delen als protestantse en 
rooms-katholieke geestelijk verzorgers, als dominees en als aalmoeze-
niers, het geloof in God en in Jezus Christus, zoals dat in de Schrift en 
in de Traditie tot ons komt. Een aantal geliefde teksten uit de Bijbel 
is in dit boekje opgenomen, evenals gebedsteksten van verschillende 
mensen, klassiek en modern.
Er staan ook andere teksten in die iets te maken hebben met het werk 
en leven van militairen en met wat zij soms voelen en beleven.

Op oefening of uitzending kan het voorkomen dat je als militairen 
graag voor een dienst of voor gebed bij elkaar komt – terwijl er geen 
aalmoezenier of dominee is. Voor zo’n situatie zijn achter in dit boekje 
wat voorbeelden voor een korte dienst opgenomen – om die zelf met 
elkaar te houden.

Vlak vóór de bijbelteksten is een zegenbede opgenomen. Die begint 
met deze woorden die we als motto meegeven voor werk en leven:

De Eeuwige moge voor je uitgaan –
Als een licht op je weg door het leven.

We hopen dat dit boekje je mag begeleiden op die weg.

Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels
Hoofdkrijsgmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren



Onze Vader (oecumenisch)

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 

Amen.
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Wees gegroet

Wees gegroet, Maria
vol van genade,
de Heer zij met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen.
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Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van Hemel en 
Aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven 
en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.

Amen.
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Morgengebed

God, ik dank u voor deze nieuwe dag.
Ik dank U om het licht van de zon,
Omdat ik mag leven,
Om de nieuwe kansen die ik elke dag weer krijg.
Ik dank U omdat U mijn Vader bent,
Omdat ik Uw kind mag zijn.
Om het werk dat ik heb en vandaag weer mag verrichten.

Help mij vandaag bij alles wat ik doe.
Dat ik mijn werk goed kan verrichten,
Dat ik de juiste woorden zeg,
En de goede dingen doe.
Behoed mij deze dag voor alles wat mij kan schaden.
Maak mij deze dag gelukkig.

Ik bid ook voor alle mensen van wie ik hou.
Bescherm ze, zegen ze en begeleid ze bij alles wat ze vandaag doen. 

Amen.

Sander Zwezerijnen
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Ochtendgebed

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U, 
ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis 
maar bij U is licht.
Ik ben eenzaam, maar Gij verlaat mij niet
ik ben bevreesd, maar bij U is hulp
ik ben onrustig, maar bij U is vrede 
in mijn hart is bitterheid, maar bij U is geduld 
ik begrijp Uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.

Vader in de hemel, 
ik prijs U en ik dank U voor de nieuwe dag 
ik prijs U en ik dank U voor al uw goedheid 
en trouw, die ik in mijn leven ervaren heb. 
Gij hebt mij veel goeds gegeven, 
laat mij nu ook wat zwaar is 
uit uw hand aanvaarden.
Gij zult mij niet meer opleggen 
dan ik kan dragen.
Gij doet alles ten goede keren 
voor Uw kinderen.
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Heer Jezus Christus,
Gij leefde in armoede en ellende 
gevangen en verlaten zoals ik.
Gij kent alle nood van de mensen.
Gij blijft bij mij 
ook als niemand meer naast mij staat.
Gij vergeet mij niet, Gij zoekt mij.
Gij wilt dat ik U zie
en mij tot U wend.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)
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Loflied op de schepping

Alle grote dingen, prijs de Heer,
Mount Kilimanjaro en het Victoriameer, 
de Riftvallei en de Serengetivlakte, 
olifanten en stamhoofden; 
Alle grote dingen, prijs de Heer,
prijs Hem en zegen Hem voor eeuwig.

Alle kleine dingen, prijs de Heer,
nijvere insecten en regendruppels, 
vogeltjes en ranke gazellen, 
ons simpele leven en onze nieuw economie, 
onze kleine kinderen  en ons nieuwe geloof; 
alle kleine dingen, prijs de Heer,
prijs en zegen Hem voor eeuwig.

Alle zoete dingen, prijs de Heer,
honing, mango’s en suikerriet,
sinaasappels, bananen en geroosterde nootjes,
schoon water, gezondheid en een overvloedige oogst,
vriendelijkheid en liefde, vreugde en vrede;
alle zoete dingen, prijs de Heer,
prijs hem en zegen Hem voor eeuwig.

Alle bittere dingen ook, prijs de Heer,
maïsbier en zure room, kinine en blauwe zeep,
lange uren van ploegen, van zaaien en wieden,
de pijn zonder geneesmiddel, een lege beurs,
als je voor je kinderen niets te eten hebt;
alle bittere dingen, prijs de Heer,
prijs hem en zegen Hem voor eeuwig.
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Alle snelle dingen, prijs de Heer,
de varkens, de slangen, de trekkende kudden,
de rennende kinderen, de dansende meisjes,
de leeuw en jakhals, de luipaard en vos,
de vrachtwagens op de wegen;
alle snelle dingen, prijs de Heer,
prijs hem en zegen Hem voor eeuwig.

Alle langzame dingen, prijs de Heer,
de slome giraffe en de grazende koeien,
het vredige landschap en het zoete leven,
de voedselbereiding en het dagelijkse werk,
de palavers onder de palmen;
alle langzame dingen, prijs de Heer,
prijs hem en zegen Hem voor eeuwig.
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Wie ben ik?

Ze zeggen dat ik de dagen van mijn ongeluk draag.
Gelijkmoedig, glimlachend, trots als iemand gewend te winnen.

Ben ik dat werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik slechts wat ik weet van mijzelf?
Onrustig, verlangend, ziek als een vogel in een kooi,
smachtend naar levensadem, alsof iemand mijn keel wurgt,
hongerend naar kleuren, bloemen, naar vogelstemmen,
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid,
bevend van toorn over willekeur en de minste krenking,
opgejaagd door wachten op grote dingen,
machteloos bezorgd om vrienden eindeloos ver,
te moe en te leeg om te bidden, denken, werken,
mat en bereid van alles afscheid te nemen?
 
Wie ben ik?
Deze of gene?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
en voor mijzelf een verachtelijk klagende slappeling?
Of lijkt wat in mij nog rest
een verslagen leger dat wanordelijk wijkt bij een reeds gewonnen slag?
 
Wie ben ik?
Eenzaam vragen drijft de spot met mij.
Wie ik ook ben, Gij kent mij.
U behoor ik toe, o God! 

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)
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Kijk verder dan mijn buitenkant

Kijk verder dan mijn buitenkant
Ik heb een grote mond, maar een klein hart
Ik lijk zo sterk, maar van binnen breek ik
Ik lach, maar van binnen huil ik
Ik lijk zo stoer, maar ben soms zo bang
Ik word omringd door mensen, maar ik voel me soms zo eenzaam
Ik draag een uniform, maar ik ben meer dan dat
Ik ben een militair, een veteraan,
Ik ben een vader, ik ben een moeder
Ik ben een zoon, ik ben een dochter
Ik ben een partner
Ik ben een vriend
Ik ben een buddy
Ik ben…
Ik ben ik
Kijk verder dan mijn uniform
Kijk verder dan mijn buitenkant 
Ik ben meer dan dat je ziet

Charissa Meeuwenoord
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Gij (naar Psalm 139)

Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij
Gij weet mijn gaan en staan en mijn naam
Gij kent mijn gedachten van verre
mijn reizen en trekken, mijn rusten.
Mijn wegen, alle, zijn U bekend – 
ieder woord dat komt op mijn lippen
onuitgesproken nog, Gij hoort het al. 
Achter mij zijt Gij en voor mij uit. 
Gij legt Uw handen op mij
dit is wat ik niet kan begrijpen
niet denken, dit gaat mij te boven.
Hoe zou ik Uw adem ontkomen
waarheen vluchten voor Uw aangezicht.
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij,
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
Had ik vleugels van morgenrood
vloog ik over de verste zeeën
ook daar bent Gij, Uw hand
Uw rechterhand die mij vasthoudt
Zou ik roepen: ‘Duisternis bedek mij
licht, verandert in nacht’.
voor U bestaat de duisternis niet.
Voor U is nacht even licht als de dag
de duisternis even stralend als het licht.
Uw schepping ben ik in hart en nieren.
Gij hebt mij geweven in de schoot
van mijn moeder.
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Ik wil u bedanken daarvoor
dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt.
Mijn ziel en mijn gebeente door u gekend, 
in mij was niets voor uw ogen verborgen
toen ik werd gevormd in het diepste geheim, 
prachtig gevlochten in de aarde.
Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien
en al mijn levensdagen stonden in uw boek
nog voor Gij er een had gemaakt.
Gij eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrond mij,
toets mijn verborgen gedachten
Ik ben toch niet op een doodlopende weg?
Leid mij voort op de weg van uw dagen.
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Help mij

God, bij U hoef ik me niet anders voor te doen dan ik ben.
Bij U hoef ik geen masker te dragen.
Bij U hoef ik geen mooi weer te spelen, 
want U kijkt daar dwars doorheen.
U kent mij, doorschouwt mij, 
U weet alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. 
U kent de mooie en de donkere momenten in mijn leven.
U kent mijn hart nog beter dan ik het ken. 
U kent de diepste wonden in mijn hart en in mijn bestaan.
U aanvaardt mij zoals ik ben en U houdt van me zoals ik ben.

Help mij, om ook mijzelf te aanvaarden zoals ik ben.
Help mij om van mijzelf te houden zoals U van mij houdt.
Help mij om mijzelf te zijn 
en help me om de mens te worden zoals U mij bedoeld hebt. 

Amen.

Sander Zwezerijnen
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Als je alles van me wist…

Zou je van me houden als je alles van me wist?

Het was een andere wereld
Een andere moraal
Een andere ik
Ik heb dingen gedaan die het daglicht niet verdragen
Dingen die ik het liefste vergeet, maar die telkens weer in mijn 
herinnering opdagen
Ik koos onder de druk van dat moment
Ik kon niet anders toen, dacht ik
Maar later sloeg de twijfel toe

Ik voel me zo alleen
Niemand weet hoe het was
En ik kan het ze niet vertellen 
Ook aan jou niet
Ik verberg mijn pijn, mijn schaamte, mijn verdriet
Soms vindt het zijn weg naar buiten in de vorm van boosheid
En dan maak ik alles om mij heen kapot
Dan doe ik je pijn, jij die me zo dierbaar bent

Ik zou je alles willen vertellen
Maar kun jij het aan?
Blijf je bij me, of zal je gaan?
Zou je van me houden, ook als je alles van me wist?

Charissa Meeuwenoord
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Alleen God

Laat je door niets verontrusten, 
laat je door niets bang maken,
alles gaat voorbij, alleen God verandert niet.
Geduld overwint alles.
Wie aan God vasthoudt,
komt nooit iets tekort.
Alleen God, dat is genoeg.

Teresa van Avila (1515-1582)
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U hebt mij het eerst liefgehad

U hebt mij het eerst liefgehad, o God.
De hele dag door, het hele leven door, hebt U mij als eerste lief.
Als ik ’s ochtends wakker word en mijn hart naar U richt, 
dan bent U de eerste: U hebt mij het eerst lief.
Als ik als het licht wordt opsta van mijn bed en mij dan biddend 
richt tot U,
U bent mij voor: U hebt mij het eerst lief.
Als ik overdag mij aan de drukte van het leven onttrek,
het stil maak en denk aan U,
dan denkt U al aan mij: 
U hebt mij het eerste liefgehad. 
 
Naar Sören Kierkegaard (1813-1855)
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Leid mij

God,

Roep mij terug als ik van U wegvlucht.
Trek me naar U toe als ik opstandig ben.
Help me op te staan als ik gevallen ben.
Ondersteun mij als ik weer ben opgestaan.
En leid mij terwijl ik verder ga.

Naar Thomas van Aquino (1225-1274)
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Help ons weer op weg

Als we de goede richting kwijt zijn
help ons weer op weg, Heer

als we geen toekomst meer zien
help ons weer op weg, Heer

als we onszelf niet meer begrijpen
help ons weer op weg, Heer

als we moedeloos en zonder veerkracht zijn
help ons weer op weg, Heer

als we dreigen stil te blijven staan
help ons weer op weg, Heer

als we de stem van ons hart niet meer horen
help ons weer op weg, Heer

als we belofte vergeten
help ons weer op weg, Heer

Anoniem
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Asielzoeker

Er is in mijn land geen oorlog,
ik hoef niet te vluchten.

Ik woon in een rijtjeshuis,
in een klein straatje.

De huizen kennen elkaar 
en gaan leuk met elkander om.

Ze bewaken en beschermen elkaar 
tegen inbrekers en ander gespuis.

Ik woon veilig in mijn huis, 
overdag een vertrouwde haven, 
’s avonds met de deur op slot 
mijn beschutting.

Maar toch ….
er zijn dagen en nachten 
dat ik op de vlucht ben, 
een asielzoeker 
in mijn eigen woonkamer, keuken, 
slaapkamer.

Ik hoef niet te vluchten voor geweren, 
marteling of bedreiging door dictators.

Op de vlucht ben ik
ook als niemand mij achtervolgt,
op de vlucht 
voor mijn eigen angst,
de onzichtbare dictator.
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Ik zoek een asielcentrum, een onderkomen
waar alle angst mag binnengaan
om eindelijk tot rust te komen.

Maar ik vind het niet.

Tot het moment van de ontdekking:
zo’n onderkomen huist in mezelf,
ik moet de deur naar mijn eigen binnenste 
openen 
om mijn angst recht in de ogen te zien.

Soms ben ik een asielzoeker.

Als ik echt wil worden opgevangen, 
moet ik kennelijk huisgenoot en vriend worden 
van m’n eigen angst.
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Kom, Heilige Geest

Kom, Heilige Geest, 
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt, 
laat dan Uw zwijgen tot mij spreken. 
Want zonder U loop ik gevaar 
mijn eigen inzicht te volgen 
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)
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Gebed in nood

God, het water staat mij aan de lippen,
ik zie geen hoop en toekomst meer.
Een wind van ellende giert om mij heen.
Golven van angst beuken op mij in
en in mijn hart is het donker en kil.
Uw nabijheid voel ik niet.
Waar bent U nu ik U het meest nodig heb?
Waar is nu Uw stem om de golven te temmen?
Waar is nu Uw hand om mij op te tillen uit het dal?

God kom bij me. 
Geef me rust, 
geef me nieuwe hoop,
geef me kracht.
Schijn met Uw licht in mijn hart en op mijn leven.
Hef mij omhoog uit de vloed.
Laat me merken dat U er bent en van mij houdt.
Pak mijn bevende hand vast en laat die nooit meer los.

Amen.

Sander Zwezerijnen
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Droom

Ik droomde dat ik met God langs het
strand wandelde.

Ik zag beelden uit mijn leven. En voor elk
beeld uit mijn leven
waren sporen op het zand te zien.

Toen ik op die voetsporen in het zand keek
zag ik dat er dikwijls twee sporen te zien
waren
en ook vaak slechts één spoor. En het viel
me op dat toen voor mij de nood het
hoogste was ik slechts één spoor zag.

Daarom vroeg ik aan God:
‘Waar was jij toen ik je het hardst nodig had
in mijn leven? Want juist op die momenten
zie ik maar één spoor.

Waarom heb je mij op die momenten alleen
gelaten? Terwijl je me altijd beloofd hebt
bij mij te zijn!’

En God antwoordde mij:
‘Mijn beste jongen, ik hou van je
en ik zou je nooit verlaten.

Op de dagen dat je het meest geleden hebt
op die momenten heb ik je gedragen’.
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Help mij, o Heer,

dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat 
ik nooit op grond van de uiterlijke schijn zal 
verdenken of oordelen, maar weet te ontdekken 
wat mooi is in de ziel van mijn naaste en hem te 
hulp kom; 

dat mijn oren barmhartig mogen zijn, zodat ik acht 
mag slaan op de noden van mijn naaste en mijn 
oren niet onverschillig zijn voor de pijnen en het 
gekerm van mijn naaste; 

dat mijn tong barmhartig zal zijn, zodat ik nooit 
negatief over mijn naaste zal spreken, maar een 
woord van troost en vergeving zal hebben voor 
allen; 

dat mijn handen barmhartig mogen zijn en gevuld 
met goede werken; 

dat mijn voeten barmhartig zijn, zodat ik mij zal 
haasten om mijn naaste bij te staan en mijn eigen 
vermoeidheid en afmatting overwin; 

dat mijn hart barmhartig mag zijn, zodat ik zelf 
alle lijden van mijn naaste mag voelen.

Gebed van de heilige Faustina (1905 – 1938)



30

Gebed van Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Amen.

Franciscus van Assisi (1182 - 1226)
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Christen en Heiden

Mensen gaan tot God in hun nood,
smeken om hulp, vragen geluk en brood,
redding uit ziekte, schuld en dood;
Allen doen zo, christen of heiden.

Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, veracht, zonder huis en brood,
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakheid en dood,
christenen staan naast God in Zijn lijden

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt lichaam en ziel met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden aan ’t kruis de dood,
en vergeeft hen beiden.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)
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Gebed om de Geest

God, geef mij de geest van moed,
dat ik kracht mag krijgen 
om onrecht te bestrijden.
Geef mij de geest van verzet,
dat ik mij niet zomaar neerleg
bij de huidige status-quo.
Geef mij de geest van mededogen,
dat ik de wereld mag zien
door de ogen van anderen.
Om de geest van zachtheid vraag ik ook,
dat ik mag luisteren naar de stem van de armen
zonder mijn dromen uit het oog te verliezen
in mijn ongeduld naar actie.

Schenk mij uw Geest, God,
de geest van gerechtigheid en hoop.
En als ik rust of werk,
laat het dan zijn met een toekomstvisie;
een toekomst waarin allen verbonden zijn
door banden van menselijkheid;
een toekomst waarin niemand nog geketend is
aan een onmenselijke schuldenlast.

Linda Jones (1944 – 1972)
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Ik ben bij je (naar Jes. 43)

Zo spreekt de Heer die je heeft geschapen:
wees niet bevreesd, want Ik heb je verlost,
je geroepen bij je naam: 
je bent van Mij.
Trek je door water, Ik ben bij je.
ga je door rivieren, ze overspoelen je niet.
Moet je door vuur heen,
je zult je niet branden en de vlammen
deren je niet.
want Ik ben de Heer, jouw God en Redder.
Jij bent kostbaar in Mijn ogen en waardevol.
Ik heb je lief,
wees niet bevreesd, want ik ben bij je.
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Dromen van inzet
 
Als iedereen de handen
uit de mouw zou steken
en zich zou inzetten
om elke mens een beetje
gelukkiger te maken,
dan zou het samenleven
veel gemakkelijker worden, God.

De sterkere kan het dan opnemen
voor de zwakkere
en de grootste kan aan de kant
van de kleinste gaan staan.

Maar vaak gebeurt dat niet
en blijf ik zelf ook
op mijn eigen eilandje leven,
zonder rekening te houden
met anderen.

Nu wil ik je vragen, God,
mij een duw in de rug te geven
om zelf die eerste stap te zetten.
Misschien dat de droom
van een mooiere wereld
voor élke mens
dan toch vandaag kan beginnen!



35

Stil vertrouwen

Wie rust heeft
in zichzelf, 
valt een ander
niet lastig,
zaait geen onrust.
Wie stilte kent
in zichzelf,
verliest zich niet 
in kreet en leuze, 
blaft niemand af.
Bid gerust en stil 

Wie vrede meedraagt 
in zijn binnenste, 
brengt geen onvrede 
zint niet op geweld.
Wie geen angst kent 
in zijn bestaan, 
zal niet razen 
slaat niet wild 
om zich heen.
Bid gerust in vrede.

Wie in wel en wee 
gezond en ziek 
vertrouwen heeft 
in het leven gegeven, 
sterkt zijn naasten 
en openbaart 
die God en Goed is.
Bid gerust en 
in alle vertrouwen.
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Wees kalm

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast,
en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen
zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg je waarheid rustig en duidelijk;
en luister naar anderen -
ook zij vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen,
zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt,
zou je ijdel en verbitterd kunnen worden.
Want er zullen altijd grotere
en kleinere mensen zijn dan jijzelf.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt
als van je plannen.
Blijf belangstelling houden voor je eigen werk
hoe nederig dat ook moge zijn;
het is een werkelijk bezit
in het veranderlijk fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen,
want de wereld is vol bedrog,
maar laat je niet verblinden
door de bestaande deugd.
Vele mensen streven hoge idealen na,
en overal is het leven vol heldendom.
Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid,
maar wees evenmin cynisch over de liefde,
want bij alle dorheid en ontevredenheid
is zij eeuwig als gras.
Volg de loop der jaren met gratie,
verlang niet naar de tijd die achter je ligt.
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Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag
beschermd te zijn,
maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid
en eenzaamheid geboren.
Leg jezelf een gezonde discipline op,
maar wees daarbij lief voor je zelve.
Je bent een kind van het heelal,
niet minder dat de bomen en de sterren;
je hebt het recht hier te zijn.
En ook al is het wel of niet duidelijk,
toch ontvouwt zich het heelal
zoals het zich ontvouwt
en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God,
hoe je ook denkt dat hij moge zijn.
En wat je werk en je aspiraties ook mogen zijn
hou vrede met je ziel
in de lawaaierige verwarring van het leven.
Met al zijn klatergoud, somberheid
en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld.
Wees voorzichtig.
Streef naar geluk.
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Concentratie

Een in meditatie zeer ervaren man werd eens gevraagd
waarom hij ondanks al zijn werkzaamheden immer
toch zo beheerst kon zijn.

Hij antwoordde hen:
“Wanneer ik sta, dan sta ik ook
wanneer ik zit, dan zit ik ook
wanneer ik eet, dan eet ik ook
wanneer ik spreek, dan spreek ik ook”.

Toen vielen ze hem in de rede en zeiden hem:
“Maar dat doen wij toch ook?”

“Nee”,
antwoordde hij hen
“Wanneer jullie staan, dan lopen jullie alweer
wanneer jullie zitten, dan staan jullie alweer
wanneer jullie lopen, dan zijn jullie al op je bestemming”.
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Ik geef U…

Jezus, ik geef U mijn handen om Uw werk te verrichten, 
Uw zegen te verspreiden.
Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan.
Ik geef U mijn ogen, zodat ze stralen en op het goede gericht zijn.
Ik geef U mijn verstand om te denken.
Ik geef U mijn mond om uw woord van liefde en wijsheid te spreken.
Ik geef U mijn geest om in mij te bidden.
Ik geef U mijn hart om met dat hart de hemelse Vader lief te hebben.
Laat mij kleiner worden en wordt U groter in mij, 
zodat niet ik meer leef, bid en werk, maar U.

Naar Charles de Foucauld (1858-1916)
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Gebed voor vrede en verzoening (Coventry-gebed)

“Allen hebben gezondigd en zijn verstoken van het 
Licht van de Eeuwige” (Romeinen 3: 23)

De haat, die een muur optrekt tussen volken, rassen 
en klassen.
Vader, vergeef

De gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op wat 
een ander toebehoort.
Vader, vergeef 

De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en 
de aarde verwoest.
Vader, vergeef

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Vader, vergeef 

Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van 
gevangenen, daklozen en vluchtelingen.
Vader, vergeef 

De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en 
kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt.
Vader, vergeef 

De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen 
en niet op God
Vader, vergeef.

“Weest goed voor elkaar en barmhartig; vergeeft elkaar, 
zoals God u in Christus vergeven heeft.” (Efeziërs 4: 32) 
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Om een samenleving

Om een samenleving 
die van kinderen houdt 
en hen speelruimte laat – 
die om ouderen geeft 
en van hen leren wil – 
die mensen waardeert 
om meer dan prestatie – 
om een menselijke samenleving 
wil ik bidden.

Om een samenleving 
die goed beseft 
dat eten smaakt 
van de honger – 
dat drinken lest 
wie dorst heeft – 
dat het leven 
genieten en ontzeggen is – 
om een menselijke samenleving 
wil ik bidden.

Om een samenleving 
die bruisen en 
hartelijk feesten kan 
die eerbied heeft 
en ingetogen is – 
die smakelijk proeven 
en werkelijk vasten kan – 
om een menselijke samenleving 
wil ik bidden.
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Het leven

Het leven is schoonheid, bewonder het;
het leven is vreugde, geniet ervan;
het leven is een tuin, maak er wat van;
het leven is plicht, vervul ze;
het leven is een spel, speel het;
het leven is kostbaar, ga er zorgvuldig mee om;
het leven is rijkdom, bewaar het;
het leven is liefde, wees er blij mee;
het leven is een raadsel, los het op;
het leven is belofte, vervul die;
het leven is ook treurnis, overwin die;
het leven is een lied, zing het uit volle borst;
het leven is een uitdaging, ga die aan;
het leven is strijd, ben er niet bang van;
het leven is soms een tragedie, doe er wat aan;
het leven is een avontuur, waag het erop;
het leven is geluk, verdien het;
het leven is leven, verdedig het.

Moeder Teresa (1910 – 1997)
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De liefde vergaat nimmermeer 

De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem.
Het ijzer is sterk, maar het vuur smelt het.
Het vuur is sterk, maar het water blust het.
Het water is sterk, maar de zon verdampt het.
De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar.
De wolk is sterk, maar de wind drijft hem voort.
De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem.
De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer.
De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde.
De liefde vergaat nimmermeer.
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Ik geloof

Ik geloof, ook al bent U vaak verborgen. 
Ik geloof, ook al schreeuwt alles Nee! tegen mij. 
Ik geloof, ook al lijkt alles dood te zijn. 
Ik geloof, ook al wil ik niet langer leven. 
Want ik heb leven gevonden
in een woord van oprechtheid 
in een woord van een vriend 
in het woord van God.

Ik geloof, ook al voel ik me alleen. 
Ik geloof, ook al zie ik dat de mensen haten. 
Ik geloof, ook al zie ik dat kinderen huilen. 
Want ik weet het zeker 
dat Hij tot ons komt 
met zijn liefde en zijn licht. 
Ik geloof. 
Heer, vermeerder mijn geloof.

Braziliaans lied
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Een wonder

Dat mensen de eeuwen door 
in treur- en loflied van U zijn blijven zingen –
dat mensen de eeuwen door 
in smeek- en dankgebed tot U zijn blijven bidden –
dat mensen de eeuwen door 
bij tij en ontij op U zijn blijven hopen 
het moet U, God, een wonder zijn 
groter dan uw schepping groter dan de mens.
Ga in alles met ons mee. 
Haal ons, God, door alles heen.

Amen.
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Heb ik nu gebeden?

Vraag me niet wat bidden is… 
misschien peinzen over mijn oorsprong:
geboorte … geheimzinnig uniek debuut, 
trappelend in eigen bloed en water, uit een vrouw geboren, 
… uit God geboren?

Vraag me niet wat geloven is …
misschien verlangen naar de kinderjaren met het ritme van een 
ochtend- en avondgebed
… een lieve Heer die mijn jeugd verblijdt?

Vraag me niet wat kerken is …
misschien kijken naar gevouwen handen, 
gebogen hoofden, 
gebroken brood 
… en God in ons midden? 

Vraag me niet wie God is …
misschien zoeken naar bestemming,
naar leven voor altijd,
… mijn naam geschreven in de palm van 
Zijn hand? 

Als je het toch vraagt

dan ga ik naar m’n oorsprong:
een doolhof van vragen, 
een bed vol geheimen
waaraan ik niet durf te denken…
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dan ga ik naar mijn jeugd 
en kom bij een kind, 
met wie ik niet meer kan bidden …
dan ga ik naar gevouwen handen,
gebogen hoofden,
gebroken brood en proef bevrijding en angst…

dan ga ik naar de Zoon van God 
en kom bij een kruis, 
waaraan ik niet durf te hangen….

Vraag me niet wat bidden is

maar ’t brandt mij op de lippen 
om jou te vragen: 
heb ik nu gebeden?
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Gebed voor de vijand

Jezus, U hebt gezegd dat ik mijn vijanden moet liefhebben. 
En dat ik voor hen moet bidden.
Daarom bid ik U voor de vijand. 
Dat degenen die haat en duisternis in deze wereld willen 
tot inkeer mogen komen. 
Dat ze ophouden met het zaaien van dood en verderf. 
Dat niet langer onschuldigen en burgers moeten lijden, 
maar dat zij van hun juk bevrijd mogen worden.
Zend Uw licht en vrede zodat bloedvergieten niet nodig is. 
Dat de wapens omgesmeed kunnen worden tot ploegijzers.
Jezus, zegen mijn vijand, zodat de vijand mijn broeder wordt. 

Amen.

Sander Zwezerijnen  (vgl. Mt. 5:43)
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Koninklijke Marine

O Vader, die de eeuwen kent,
die met uw hand de golven temt
de woede van de oceaan
bracht Gij met uw bevel tot staan.
Wij bidden u, ga met hen mee
al wie zich wagen op de zee.

O Christus, Gij verhief uw stem
en werd door zee en wind herkend.
Gij die eens over het water liep,
bij storm en ontij rustig sliep.  
Wij bidden u, ga met hen mee
al wie zich wagen op de zee.

O Geest, die d’ overhand verkreeg
over de wereld woest en leeg,
verlos ons van geweld en druk
en geef ons vrede en geluk.
Wij bidden u, ga met hen mee
al wie zich wagen op de zee.

O Vader, Zoon en Heil’ge Geest,
Gij zijt een toevlucht ons geweest;
en wanneer wij zijn scheep gegaan,
ziet Gij ons in genade staan.
Wij bidden u, ga met hen mee
al wie zich wagen op de zee.

Johannes Cornelis de Bruïne (1923 – 2011)
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Koninklijke Landmacht

Almachtige God,
Gij die de Schepper zijt
van hemel en aarde,
en die in uw goedheid
de mensen liefhebt en verzorgt,
wij bidden U:
Ontferm U over de Koninklijke Landmacht
en allen die daarbij werkzaam zijn.

Geef hun de zekerheid van uw bescherming,
ook wanneer zij in gevaar en dreiging
hun taken hebben te vervullen
ten dienste van vrede en recht,
opdat zij hun werk doen
met voorzichtigheid en zonder vrees.

Schenk hun het vertrouwen,
dat Gij, de eeuwige God,
hun toevlucht zijt,
in leven en in sterven
en tot in de eeuwen der eeuwen.

Wij vragen U dit in de naam
van Jezus Christus onze Heer

Amen.
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Koninklijke Luchtmacht 

Almachtige God
Gij, die van de wolken uw wagen maakt,
en die op de vleugelen des winds
wandelt;
ontferm u, zo smeken wij
over onze vliegers.
En wanneer zij temidden van
de wolken en de wonderen van
de hemel zijn, geef hen dan de zekerheid
van uw bescherming, zodat zij hun
taak voorzichtig en zonder vrees
volbrengen, vertrouwend dat zij altijd
door uw armen gedragen worden.
Wij vragen u dit in de naam van
Jezus Christus onze Heer.

Amen.
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Koninklijke Marechaussee

God van liefde, rechtvaardigheid en vrede,
hoor naar mijn gebed, dat ik laat opstijgen naar U:
Ik ben Marechaussee, en ik wil een christen zijn.
Ik moet sterk zijn, help mij om rustig te blijven bij de uitvoering 
van mijn taken.
Ik moet waakzaam zijn tegenover boosdoeners en criminelen,
tegenover mensen die gewelddadig kunnen worden.
Geef me de nodige wijsheid om mijn krachten te beheersen, 
oog in oog met de zonde en het kwaad, 
want in ieder mens weerspiegelt zich uw beeld.
En als ik mijn arm moet wapenen voor de rechtshandhaving,
houd mijn ziel dan rustig, Heer.
Want het is mijn plicht om rust, orde en veiligheid te verzekeren,
om bedreigde levens te beschermen, van anderen en van mijzelf.
Open dan, Heer, geest en hart 
van mijn partner en mijn kinderen,
van mijn vrienden en mijn landgenoten,
zelfs van mijn tegenstanders,
zodat zij mijn veeleisende dienst begrijpen.
En als ik daar het offer voor moet brengen van mijn trots,
van mijn welzijn of van mijn leven,
geef me dan een diep vertrouwen in U, O Heer.

Amen.
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Eigen schuld, dikke bult

De dienstplicht is opgeschort
Eigen schuld, dikke bult
Je hebt er zelf voor gekozen
Het is je vak
Risico’s horen daarbij,
Je moet niet zo zeuren
Je wordt er toch voor betaald?
Eigen schuld, dikke bult…

Eigen schuld, dikke bult
Ik koos voor het beschermen van leven en kreeg de dood
Ik koos voor kameraadschap en kreeg eenzaamheid
Ik koos voor avontuur en kreeg verveling
Ik koos voor een partner en ik kreeg een scheiding
Ik koos voor fysieke kracht en ik kreeg een afgemat lichaam
Ik koos voor gezondheid en kreeg een trauma
Ik koos voor “je moet het maar kunnen”, en betaal een hoge 
prijs voor mijn kunnen

Eigen schuld, dikke bult
Zo makkelijk gezegd
Weten we waarvoor we kiezen?
Krijgen we ook altijd wat we kiezen? 
Wordt er gekozen voor een ideaal, of voor de werkelijkheid?
Kan je spreken van schuld?
Eigen schuld, dikke bult…?

Charissa Meeuwenoord
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Missie: thuiskomst

Ik zie je wel
Maar je bent er niet
Ik zoek je
Maar ik vraag me af of jij gevonden wilt worden
Ik heb verlangd naar je thuiskomst
Maar nu je thuis bent
Vraag ik me af of je hier wel bent
Waar ben je?
Ben je hier of ben je daar?
Ben je bij mij of ben je bij hen?
Ik mis degene die je was
Ik zie je wel
En ik zie je niet
 

Ik ben hier
Maar ik voel me vervreemd.
Ik zoek mezelf
Maar ik weet niet meer wie dat is
Ik heb verlangd naar thuis zijn
Maar nu hier ik ben
voel ik me een vreemde in mijn eigen huis
Waar ben ik?
Ben ik waar mijn lichaam is
Of waar mijn gedachten zijn?
Ben ik hier, of ben ik hier ver vandaan?
Kom ik ooit weer thuis?
Word ik ooit weer wie ik was?
Ik ben er wel
En ik ben er niet
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Zoek mij
Ik wil gevonden worden
Ik wil hier zijn
Thuis bij jou

Ik zoek je
Ik wil je vinden,
Wees hier bij mij;
Samen thuis.

Charissa Meeuwenoord
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Jij stierf in mijn plaats

Het was mijn patrouille
Niet de jouwe
Het was mijn opdracht
Maar het werd de jouwe
Is er een reden dat ik nog leef?
Of is het toeval dat jij ging?
Moet ik nu leven voor twee?
Moet ik bewijzen dat ik het waard ben om te leven?

Ik zal nooit weten waarom jij en niet ik
Er zijn geen woorden voor
Er zijn geen antwoorden op
Ik zal het nooit begrijpen

Ik leef 
En jij niet meer

Leef ik in plaats van jou?

Charissa Meeuwenoord
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Avondgebed

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
Dank u voor het leven,
voor de mensen, die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij de kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen.
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Zegen

Moge de Eeuwige voor je uitgaan – 
Als een licht op je weg door het leven.

Moge de Eeuwige naast je voorgaan – 
Je beschermend met zijn arm.

Moge de Eeuwige achter je zijn – 
Wanneer gevaar in je rug je bedreigt.

Moge de Eeuwige onder je zijn – 
Een veilig net, wanneer je mocht vallen.

Moge de Eeuwige binnen in je zijn – 
Je Trooster in dagen van droefenis.

Moge de Eeuwige rondom je zijn – 
Als een schild, een beschutting.

Moge de Eeuwige ook boven je zijn – 
Om je zijn zegen te geven.

Ierse reiszegen van St. Patrick



59

Genesis 1: 1-5  (De schepping van hemel en aarde)

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de 

oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 
4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van 

de duisternis; 
5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. 
 Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Genesis 12: 1-3 (De belofte aan Abraham)

1 De HEER zei tegen Abram: 
 ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, 
 verlaat ook je naaste verwanten, 
 en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
2 Ik zal je tot een groot volk maken,
 ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
 een bron van zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
 wie jou bespot, zal ik vervloeken.
 Alle volken op aarde zullen wensen
 gezegend te worden als jij.’
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Prediker 3: 1-15 (Alles heeft zijn tijd)

1  Voor alles wat gebeurt is er een uur,
 een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
2  Er is een tijd om te baren
 en een tijd om te sterven,
 een tijd om te planten
 en een tijd om te rooien.
3  Er is een tijd om te doden
 en een tijd om te helen,
 een tijd om af te breken
 en een tijd om op te bouwen.
4  Er is een tijd om te huilen
 en een tijd om te lachen,
 een tijd om te rouwen
 en een tijd om te dansen.
5  Er is een tijd om te ontvlammen
 en een tijd om te verkillen,
 een tijd om te omhelzen
 en een tijd om af te weren.
6  Er is een tijd om te zoeken
 en een tijd om te verliezen,
 een tijd om te bewaren
 en een tijd om weg te gooien.
7  Er is een tijd om te scheuren
 en een tijd om te herstellen,
 een tijd om te zwijgen
 en een tijd om te spreken.
8  Er is een tijd om lief te hebben
 en een tijd om te haten.
 Er is een tijd voor oorlog
 en er is een tijd voor vrede.
9  Welk voordeel heeft de mens van alles wat 
 hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? 
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10  Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God 
wordt opgelegd. 

11  God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, 
en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. 

 Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind 
doorgronden. 

12  Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is 
weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te 
genieten. 

13  Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en 
geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is 
dat een geschenk van God. 

14  Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor 
altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te 
doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 

15  Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al 
geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.
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Psalm 23 (De Heer is mijn herder)

1  Een psalm van David.
 De HEER is mijn herder,
 het ontbreekt mij aan niets.
2  Hij laat mij rusten in groene weiden
 en voert mij naar vredig water,
3  hij geeft mij nieuwe kracht
 en leidt mij langs veilige paden
 tot eer van zijn naam.
4  Al gaat mijn weg
 door een donker dal,
 ik vrees geen gevaar,
 want u bent bij mij,
 uw stok en uw staf,
 zij geven mij moed.
5  U nodigt mij aan tafel
 voor het oog van de vijand,
 u zalft mijn hoofd met olie,
 mijn beker vloeit over.
6  Geluk en genade volgen mij
 alle dagen van mijn leven,
 ik keer terug in het huis van de HEER
 tot in lengte van dagen.
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Psalm 91 (De Heer als beschermer onderweg)

1  Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
 en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
2  zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
 mijn God, op u vertrouw ik.’
3  Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
 en redt je van de dodelijke pest,
4  hij zal je beschermen met zijn vleugels,
 onder zijn wieken vind je een toevlucht,
 zijn trouw is een veilig schild.
5  De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
 ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
6  noch de pest die rondwaart in het donker,
 noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
7  Al vallen er duizend aan je linkerzijde
 en tienduizend aan je rechterhand,
 jou zal niets overkomen.
8  Open je ogen en zie
 hoe wie kwaad doen worden gestraft.
9  U bent mijn toevlucht, HEER.
 Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10  zal het kwaad je niet bereiken,
 geen plaag je tent ooit treffen.
11  Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
 die over je waken waar je ook gaat.
12  Hun handen zullen je dragen,
 je voet zul je niet stoten aan een steen.
13  Leeuw en adder zul je vertrappen,
 roofdier en slang vermorzelen.
14  ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
 en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15  Roep je mij aan, ik geef antwoord,
 in de nood zal ik bij je zijn,
 je bevrijden en met roem overladen,
16  je overvloed geven van dagen.
 Ik zal je redding zijn.’



64

Mattëus 25: 31-40 (Geloven is doen)

31  Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en 
in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn 
glorierijke troon. 

32  Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en 
zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de 
schapen van de bokken scheidt; 

33  de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 
34  Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: 

“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel 
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de 
wereld voor jullie bestemd is. 

35  Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst 
en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en 
jullie namen mij op, 

36  ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij 
toe.” 

37  Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, 
of dorstig en u te drinken gegeven? 

38  Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en 
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 

39  Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de 
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 

40  En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles 
wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten 
van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.” 

41  Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: 
“Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het 
eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 

42  Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had 
dorst en jullie gaven me niet te drinken. 
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43  Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was 
naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de 
gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 

44  Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij 
u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek 
of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 

45  En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat 
jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan 
hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 

46  Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de 
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
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Ezechiël 18: 20 (ieder persoonlijk verantwoordelijk)

20 Iemand die zondigt zal sterven, 
 maar een zoon hoeft niet te boeten 
 voor de schuld van zijn vader, 
 en een vader hoeft niet te boeten 
 voor de schuld van zijn zoon; 
 wie rechtvaardig is 
 wordt als een rechtvaardige behandeld, 
 en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft.
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Lucas 5: 1-7 (Over een andere boeg gooien)

1  Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret 
stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord 
van God te luisteren, 

2  zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de 
vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te 
spoelen. 

3  Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg 
hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en 
gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 

4  Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: 
‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te 
vangen.’ 

5  Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons 
ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik 
de netten uitwerpen.’ 

6  En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school 
vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 

7  Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die 
hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren 
gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze 
bijna zonken.
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Johannes 1:29 (Jezus als het Lam Gods)

29  De volgende dag zag hij (Johannes) Jezus naar zich toe 
komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt.’

Johannes 3:16 (Gods liefde voor de wereld)

16  Want God had de wereld zo lief 
 dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
 opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, 
 maar eeuwig leven heeft.

Romeinen 12: 20-21 (Liefde voor de vijand)

20  Maar als uw vijand honger heeft, 
 geef hem dan te eten, 
 als hij dorst heeft, 
 geef hem dan te drinken. 
 Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. 
21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 
 maar overwin het kwade door het goede.
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1  Korintiërs 13: 1-13 (De liefde)
 
1  Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen 

– had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een 
dreunende gong of een schelle cimbaal. 

2  Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle 
geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 
bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets 
zijn. 

3  Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de 
armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik 
daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet 
baten.

4  De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen 
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 

5  Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos 
maken en rekent het kwaad niet aan, 

6  ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in 
de waarheid. 

7  Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 
volhardt ze.

8  De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, 
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 

9  want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 
10  Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 
11  Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als 

een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben 
heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 

12  Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan 
we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks 
zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 

13  Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de liefde.
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Openbaring 21: 1 -7 (De nieuwe hemel en de nieuwe aarde)

1.  Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 
eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er 
niet meer. 

2  Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de 
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die 
zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 

3  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen 
zijn. 

4  Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood 
meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want 
wat er eerst was is voorbij.’

5  Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik 
hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd 
is betrouwbaar en waar.’ – 

6  Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en 
de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik 
vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 

7  Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn 
en hij zal mijn kind zijn.
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Eenvoudig schema voor een kerkdienst op 
uitzending (aan te passen naar situatie, tijd van het jaar en behoefte)

Opening
Welkom allemaal in deze samenkomst. We komen bij elkaar om 
even stil te staan bij ons leven, bij het leven hier, bij de mensen 
bij wie we horen.

Muziek
Vertel iets bij de keuze voor dit nummer. Hoe is het verband 
met het thema, of wat raakt je in deze muziek?

Gedicht of verhaal

Muziek

Bijbelverhaal
Gelezen of als filmfragment vertoond met beamer. 
Zie ook voorstellen voor Bijbelteksten in dit boekje

Muziek

De preek van deze week
Welke eenvoudige boodschap geeft het verhaal ons mee? 
Hoe helpt ons dat in de situatie waarin we zijn, hoe helpt ons 
dat voor de komende week? Welke richting wijst het ons? 

(Muziek) 

Voorbede en aansteken kaarsjes 
Als moment van gebed, stil worden, gedachten wijden aan.
Met bijpassende muziek.

Onze Vader

Zegenwens
De zegen en nabijheid van God zij met ons, ons thuisfront en de 
mensen van dit land. 

Muziek
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Gebeden en teksten voor Kerstmis

Gebed

Heer onze God, niemand heeft U ooit gezien.
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen;
Hij is uw licht in de duisternis, ons heil en onze vrede.
Open ons hart
om van deze vreugde mee te delen
aan ieder mens van goede wil.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. 

Amen.

Lezingensuggesties

• Eerste lezing: Jesaja 9, 1-3, 5-6 
 (alternatieve lezingen: Jes. 52, 7-10 / Titus3, 4-7)

• Evangelielezing: Lucas 2, 1-14 
 (alternatieve lezingen: Mt.2, 13-15, 19-23 / Joh. 1,1-5, 9-14)

Slotgebed

God van licht en leven,
wij danken U voor het licht en de warmte
waarmee U ons (vanavond) hebt omringd,
voor de hoop die U ons hebt geschonken
in de geboorte van uw Zoon.
Wij vragen U:
geef ons de bereidheid en de kracht 
om uw licht en warmte, uw hoop
op onze beurt door te geven
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aan wie kwetsbaar zijn en klein,
aan wie dolen in het donker.
Door Christus onze Heer. 

Amen.

Zegenwens 

In deze Kerstviering werden wij uitgenodigd
Gods licht en warmte, zijn hoop te ontvangen,
ons geschonken in een pasgeboren Kind, Jezus Christus.
Laten wij opstaan en wat wij hier hebben ontvangen doorgeven 
aan mensen die leven in zorgen, duisternis en verdriet.
Moge God ons daarbij vergezellen met zijn zegen.

Amen.
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Gebeden en teksten voor Pasen

Gebed

Goede God,
Vandaag vieren wij dat uw eniggeboren Zoon de dood heeft 
overwonnen.
Wij vragen U bij deze viering van zijn verrijzenis:
Vernieuw ons door uw Geest en 
bevestig ons geloof in de verrezen Heer en
geef dat wij met vreugde vandaag ons geloof vieren
en ons verenigen met de verrezen Heer,
die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.

Lezingensuggesties

• Eerste lezing: Hand. 10, 34a. 37-43 
 (alternatieve lezingen: Kol. 3, 1-4 / Hand. 5, 12-16)

• Evangelielezing: Joh. 20, 1-9 
 (alternatieve lezingen: Lc. 24, 1-12 /Lc. 24, 13-35) 

Slotgebed

Goede God,
Gij leeft in ons midden door Jezus, uw Zoon,
en vervult ons met grote vreugde.
Bewaar ons in de vrede
die de verrezen Heer ons heeft toegezegd. 
En maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid.
Hij die met U leeft in eeuwigheid. 

Amen.
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Zegenwens

Moge God, ons bij het vieren van dit Paasfeest,
ons beschermen en behoeden en 
moge we de verrezen Heer nabij weten. 
Wij vragen U, wees ons nabij met uw vrede en zegen.
(In de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest.) 

Amen.
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Gebeden en teksten voor de tijd door het jaar

Gebed

Liefdevolle God, 
U hebt gezegd dat waar twee of meer in uw naam aanwezig zijn,
U in hun midden zijt. Wees vandaag hier aanwezig, ga met ons mee,
en houdt ons bijeen. 
Open ons hart zodat wij uw boodschap kunnen horen en 
verstaan, opdat wij bemoedigd worden en gesterkt weer verder 
kunnen gaan. 
Dat vragen wij U door Christus, uw Zoon en onze Heer. 

Amen.

Lezingensuggesties

• Eerste lezing: Rom. 12, 3-5, 9-18 
 (alternatieve lezing: Ps 36, 6-10)

• Evangelielezing: Joh. 17-20-26 
 (alternatieve lezing: Joh. 17, 6-21)

Slotgebed

Goede God, wij gaan van hier met blijdschap
omdat we samen gevierd hebben, 
met de oproep om elkaar tot steun te zijn, 
in de dagen die komen.
Sta ons hierbij ter zijde,
met uw Geest van bemoediging
zodat wij mogen groeien in liefde en 
in Uw vrede die alle verstand te boven gaat;
opdat Uw naam verheerlijkt zal zijn. 

Amen.
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Zegenwens

God,
laat Uw zegen dan rusten
op ons werk hier in ................................
Sterk ons wanneer we het moeilijk hebben
en maak dat het ons allen goed gaat.
Moge U ons daarbij vergezellen met Uw zegen. 

Amen.
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Bronvermeldingen en verantwoordingen

De teksten van D. Bonhoeffer op blz. 10, 14 en 31 zijn met 
toestemming overgenomen uit de bundel Tot de nacht voorbij 
is, Ten Have/Baarn (1976), in vertaling door Lieke Frese.

De teksten op blz. 12, 32, 42 en 44 zijn met toestemming 
overgenomen uit: Brock, J. (red.) (2007) Hoor mijn roepen: 
Populorum Progressio (1967-2007). Den Haag: Cordaid en 
vastenactie, Den Bosch: Nederlandse missieraad.

De gebeden op blz. 23 en 26 zijn met toestemming 
overgenomen uit: P. Thomas (red.), Groot Gebedenboek: De 
mooiste gebeden van vroeger tot nu. Uitgeverij Lannoo (2010). 

De teksten op blz. 24 en 46 zijn met toestemming overgenomen 
uit: G. Holstein, Gedoe onder de zon, SGO Uitgeverij. 

Het gebed van de heilige Faustina op blz. 29 is opgenomen in 
de boodschap van paus Fransiscus aan de jongeren vanwege de 
31e Wereldjongerendag 2016.

De vertaling van het gebed van Franciscus op blz. 30 is met toestem-
ming overgenomen van de website www.biddeniseenweg.nl

Voor gebruik van de teksten op blz. 34 en 57 is toestemming 
verleend door Stichting BVA, Den Haag.

Het gedicht ‘De liefde vergaat nimmermeer’ op blz. 43 staat 
op het ‘Koninklijke Landmacht-monument’ op Landgoed 
Bronbeek.

De teksten op blz. 35, 41 en 45 zijn met toestemming 
overgenomen uit ‘Ingebed’, uitgave van Gooi en Sticht (1995). 
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Het gebed voor de Marechaussee op blz. 52 is een vrije vertaling 
van een Frans ‘Prière du gendarme’.

Sander Zwezerijnen (teksten op blz. 20, 21, 22 en 39) is 
aalmoezenier bij Defensie.
Charissa Meeuwenoord (teksten op blz. 15, 19, 53, 54, en 56) is 
dominee bij Defensie.

De bijbelteksten op blz. 59-70 zijn met toestemming 
overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007 
Nederlands Bijbelgenootschap.

De ordes van dienst aan het eind van het boekje zijn deels van de 
hand van ds. Gerard van Driesten, deels van aalm. Marco Spies.

Met de grootst mogelijke zorg is gezocht naar de herkomst van 
de hier niet verantwoorde teksten.
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