
G.H. ter Schegget 

DE MENSLIEVENDHEID GODS 

orden van de diensten 
en gebeden 



Het boek 'De menslievendheid Gods' gaat terug op een aantal 

toespraken die Ik in 'Groot Zuid' (Amsterdam) heb gehouden. 

Ik heb die toespraken toen 'leerredenen' genoemd, omdat zij de 

christelijke leer van de verzoening behandelen. 

De 'orden van de dienst' die Ik erbij gebruikte en de gebeden die Ik 

uitsprak zijn hier per hoofdstuk afgedrukt. Wie het boek als een 

postille wil gebruiken kan dus van deze liturgieën uitgaan, 

zo hU of zij wil. 
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Hoofdstuk 1 

liOo: MENSUEVENo BONOCENOOT 

Votum en groet 
Psalm 130 
Sjema Jisraeel 
Gezang 302 vers 1 ,2 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezingen: 
Genesis 1 : 20 tot 2 : 4 
Gezang 302 vers 3,4 
Heidelbergse Catechismus, Zondag 9 
Gezang 302 vers 5 
Toespraak (tekst: Genesis 1 : 26) 
Gezang 128 
Gebeden 
Collecten 
Psalm 67 vers 1 en 3 
Zegen 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Heer onze God, 
wij, kinderen van deze aarde, 
die ons toelacht in de lente 
met zijn groei van alle zaad 
en zün bloei van bloemen, 
zijn hier gekomen 
in uw huis om u te ontmoeten 
als gij tot ons spreekt 
in oude verhalen en liederen. 
Het is koud in de wereld 
die ligt in het boze 
en wij ook zijn eenzaam: 
wij weten niet 
wat we zijn zullen. 
o Heer, onze God, 
wilt Gij zelf tot ons komen 
en spreken van uw liefde 
die nooit ophoudt 
die ons van voren 
en van achter omringt 
en ons draagt 
tot waar we zijn zullen: 
bij U 
van aangezicht tot aangezicht, 
u kennend als vriend 
die bij ons zijt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Schenk ons een goed uur 
tezamen hier in uw huis: 
zegen ons, verwarm ons 
en doe ons heengaan in vrede. 
Amen. 

5 



Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
Gij zijt er voor ons, 
verbonden met mensen, 
om samen met hen 
de ware mens te scheppen. 
Wij danken u daarvoor: 
Gij hebt ons niet alleen gelaten 
in de misère der mislukking, 
in de ellende van de zonde: 
Gij hebt ons opgezocht 
en een nieuw begin gemaakt. 
Wij verheertijken U hierom: 
Gij zijt ons nabij gekomen 
en hebt ons opgeheven 
tot zonen en dochteren van U. 

Er is zoveel geween, 
er is zoveel geklaag, 
uit de verwrongen kelen 
der mensen ... 
Want geweld heerst 
en onrecht, knechting en belediging. 
o God, zijt Gij ook daar? 
Gij laat hen toch niet in de steek? 
Gij zijt het toch zelf die weent ... 
of niet? 

Geef dat wij het horen 
en niet alleen met onszelf 
en onze eigen toekomst, 
onze eigen kleine dingen 
bezig zijn, 
dat wij doof zijn geworden 
voor al die klachten. 
Geef ons geopende oren 
voor U en uw boodschap 
en voor uw mensen 
die lijden, die eraan gaan, 
die geslagen worden. 
getergd, gemarteld 
en die sterven. 
Heer, geef ons verontrusting: 
scherp ons geweten 
dat het niet weer inslaapt. 
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Wij bidden, Heer, 
voor al die mensen 
die uw stem gehoord hebben 
in het klagen en schreeuwen 
en die gegaan zijn 
naar de landen 
waar het allemaal gebeurt 
en daar present zijn 
en proberen te helpen. 
Zegen hen, 
bevestig hun werk, 
sterk hun handen, 
woon in hun harten! 

Geef ons saamhorigheid 
en solidariteit, 
geef gerechtigheid 
en bovenal liefde. 
Oe eenzaamheid der mensen 
is zo groot en zo diep: 
ze verlangen naar gemeenschap 
naar vertroosting 
naar innigheid 
want de wereld is ver van u. 
Gij echter zijt niet ver van de wereld: 
Gij zijt er aanwezig. 
Of hebt Gij het opgegeven. 
u teruggetrokken? 
Zijn we zo alleen? 
Wij kunnen het niet geloven. 
Wij vertrouwen 
dat Gij er zijt 
voor de mensenwereld 
en ook voor ons. 
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Wij willen een ogenblik 
stil zijn voor uw aangezicht: 
een ieder met zijn eigen gedachten, 
zorgen, vragen en angsten, 
vreugden en verlangens. 
Wij spreken ze uit 
en bidden U: 
Wees met ons! 

STIL GEBED 

Wij bidden het gebed 
dat Jezus zelf zijn discipelen leerde, 
zeggende, 
Wanneer gij bidt, zeg dan: 
ONZEVADER 
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Hoofdstuk 2 
COD STELT ZIJN EER IN NEDERDAUNC 

Votum en groet 
Psalm 147 vers 1, 4, 5 
Sjema Jisraeel 
Psalm 147 vers 7 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezingen: 
Jesaja 64 : 1 - 5 
Gezang 35 vers 1,2 
Filippenzen 2 vers 5-11 
Gezang 35 vers 3,4 
Confessio Belgica, art. 1 7 
Gezang 35 vers 5,1 
Toespraak (tekst: Filippenzen 2 vers 7) 
Gezang 149 
Gebeden 
Collecten 
Psalm 138 : 1,3,4 
Zegen 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest: 

Heer onze God, 
uw zoon, de Messias Jezus 
is een gehoorzame knecht geworden 
tot Hij de dood moest smaken. 
Geef dat wij dit voor ogen houden: 
onze Meester is geen machtige held 
maar een geslagen Man van smarte. 
Daarom heeft God hem aangezien 
en macht gegeven over de wereld 
en haar geschiedenis. 
Geef dat wij dit niet vergeten 
en onze eigen hanen geen koning laten kraaien, 
maar stil achter Hem aansluiten. 
Het Rijk komt door deze liefde 
of het komt niet, het komt nooit. 
Schenk ons een goed uur met elkaar, 
waarin we het verhaal van de Messias 
opnieuw horen en verstaan 
en tot onze vreugde 
opstaan tot een nieuw leven: 
het gewone leven 
van een gewone mens, 
van een mens met de mensen. 
Amen! 
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Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
wij danken U 
dat Gij u klein hebt gemaakt 
en de mensen achterna zijt gegaan 
in hun eenzaamheid 
in hun verdriet 
in hun gemis 
in hun lijden: 
waar vind je een God 
als Gij 
die optreedt voor hen 
die zonder God zijn 
en naar Hem smachten? 

Wij geloven in U, 
maar aangevochten 
door vele twüfels: 
het kan haast niet waar zijn 
als we rondom ons zien 
wat heerst op aarde. 
laat ons dan toch vasthouden 
aan dit grote visioen. 
Geef ons liefde voor allen 
die vermoeid zijn en beladen, 
geef ons solidariteit met allen 
die geslagen worden, 
geef ons saamhorigheid met allen 
die er alleen voor staan, 
geef ons lotsverbondenheid met allen 
die bezwijken onder de lasten, 
geef ons eendrachtigheid met allen 
die vervolgd worden. 
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Wij bidden U 
voor mensen die ziek zijn 
en de dood onder ogen zien: 
wees met hen 
in die uiterste ure 
en geef dat zij zich 
in uw handen mogen stellen 
op hoop tegen hoop. 
Uw woord bestaat in eeuwigheid 
en de namen staan geschreven 
in de palmen van uw hand. 

Wij bidden U 
voor de opvoeders. 
de onderwijzers 
en leraars van de jeugd. 
dat ze iets van die geest: 
de ander uitnemender achten 
dan zichzelf, 
mogen overdragen 
op hun leerlingen 
en hen zo mogen voorbereiden 
op een leven 
dat zin en doel heeft. 

Wij bidden tot U 
stil voor onszelf 
en leggen U voor 
al wat ons hart beroert: 
zorgen en verdriet. 
vreugde en blijdschap, 
al wat ons bezighoudt. 

STIL GEBED 

Laten wij 
het gebed bidden, 
dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft. 
het gebed 
dat in duizenden kerken 
vandaag opklinkt 
en dat ook wij 
met elkaar 
voor uw Aangezicht 
willen zeggen: 
ONZEVADER! 
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Hoofdstuk 3 
ZONDE: EEN BEVRIJDEND WOORD 

Votum en groet 
Psalm 85 : 1 ,2,3 
Sjema Jisraeel 
Psalm 85 : 4 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezingen: 
Jesaja 63 : 1 5 - 19 
Gezang 485 vers 1 
Hebr. 4 : 14 -1 6 
Gezang 485 vers 2 
Heid. Cat. zondag 3. vr. en antw 8. 
Gezang 485 vers 3 
Toespraak (tekst: Hebreeën 4 vers 1 5) 

, Gezang 151 
Gebeden 
Psalm 130 
Zegen 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Heer onze God, 
wij bidden U 
dat Gij ons niet verlaat 
en ons verloochent; 
wij bekennen 
dat wij niet 
naar onze bestemming leven, 
dat wij niet geluisterd hebben 
en onze eigen wegen zijn gegaan. 
Vergeef ons dat: 
want te leven, 
zij het maar van verre, 
zoals de Messias heeft geleefd 
valt ons steeds weer te zwaar. 
Allerlei verzoekingen 
houden ons ervan af. 
Kom met uw Geest 
en bepaal ons opnieuw 
bij uw belofte en gebod, 
want die zijn goed, 
ze geven voldoening 
en maken ons blij. 
Schenk ons luisterend harten, 
begerig naar U 
en troost ons met uw Woord. 
Amen. 
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Gebed na de prediking 

Heer onze God, 
wij danken U 
dat Gij ons bij de naam noemt, 
dat Gij ons roept 
uit de verberging: 
Adam, waar ben je? 
Mens, waar ben je? 
uit de boosheid: 
Kaïn, waar is je broer? 
Mens, waar is je naaste? 
En daar staan we dan 
beschaamd, 
ter verantwoording geroepen, 
schuldig. 
Zo zet ge ons rechtop 
en maakt ons oprecht: 
we worden niet vrijgesproken 
zonder dat Gij ons zegt: 
wat we misdeden. 
We worden bevrijdend 
op onze schuld gedrukt, 
want Gij wilt opnieuw 
met ons beginnen, 
altijd weer: 
genadig zijt GÜ 
en groot van goedertierenheid. 
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Wij bidden U 
voor alle mensen die, 
als de Messias, 
verzocht worden, 
maar zwak zijn 
en vallen 
in traagheid en luiheid, 
in bedeesdheid, 
in laffe berusting, 
in hoogmoed en trots, 
in verwatenheid, 
in leugen en bedrog, 
in onrecht en geweld, 
in machtsdrift, 
in godverlatenheid, 
in eenzaamheid, 
in mensenverachting ... 
o God, laat ze niet vallen, 
richt ze op, 
sterk hun knieën, 
recht hun ruggen, 
zodat ze weer staan 
voor uw aangezicht. 

Wij bidden u 
voor mensen 
die uw stem horen 
en anders trac~ten te zijn 
dan waartoe zij van nature neigen: 
het is een harde strijd, 
de strijd van het geloof, 
de strijd van de hoop, 
de strijd van de liefde. 
Ook zij vallen, 
doe ze opstaan 
en verder gaan: 
achter Hem aan, 
de priester, 
koning 
en profeet. 
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Wij bidden U 
voor deze wereld 
die in het boze ligt 
en waar krachten en machten heersen 
die zo totaal anders zijn 
dan waardoor Uw Messias beheerst werd: 
schrijf haar niet af, 
blijf bij haar 
en red haar 
uit het niets 
waarin zij dreigt te vallen. 
Doe uw zon schijnen 
over bozen en goeden: 
bewaar hen beiden 
want ze zijn één mens: 
niemand is alleen maar boos 
niemand alleen maar goed, 
allen tezamen zijn we afgeweken. 
Laat ons uw toekomst tegen gaan! 

Wij bidden u in stil gebed 
voor alles wat ons hart 
bezet houdt 
voor alles wat we verlangen 
en vrezen. 

STIL GEBED 
Wij bidden tezamen 
tot u, 0 Vader, 
met de woorden 
die Christus zelf 
zijn discipelen 
leerde zeggen, 
toen Hij getroost 
en bemoedigd uit de eenzaamheid kwam 
waar Hij u had ontmoet 
en ze Hem vroegen: 
Leer ons dat ook, bidden, 
zoals Gij doet. 
En Hij zeide, 
als gij bidt, 
doe het dan aldus: 
ONZE VADER 
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Hoofdstuk 4 
ZONDE LEIDT TOT NIETS 

Votum en groet 
Psalm 66 :1,2,3 
Sjema Jisraeel 
Psalm 66: 7 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: 
Romeinen 6 : 1 5 - 23 
Gezang 90; 1 
Fundamenten en Perspectieven van Belijden, art. 2 
Gezang 90: 2 
Toespraak (tekst: Romeinen 6 vers 23) 
Gezang 169: 1,2,3,4 
Gebeden 
Collecten 
Psalm 32 : 3,4 
Zegen 
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Gebed om verlichting met de Heilige Ceest: 

Heer onze God, 
wij zijn hier bijeen 
als uw gemeente 
geroepen uit een wereld 
die in het boze ligt. 
We zijn hier aarzelend 
want we horen tot die wereld, 
ook wij-
we zijn verstrengeld 
met wat daar geschiedt. 
Wil ons vanmorgen 
aanspreken 
vanuit uw goedheid en trouw 
en ons troosten 
met uw vergeving: 
dat wij niet zullen ondergaan, 
maar toekomst hebben 
in U. 
Sterk ons daartoe, 
doe onze oren open, 
maak onze harten ontvankelijk, 
en verlicht ons verstand 
opdat wij iets verstaan 
van uw gunst en genade 
die ons op wil richten 
en het geschapene redden 
tot de jongste dag aanbreekt 
en Gij eindelijk zijt 
alles en in allen! 
Amen. 
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Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
wij danken U 
dat Gij uw schepping 
niet laat vallen 
dat Gij haar niet overlaat 
aan het woeden der zonde 
dat Gij haar behoedt en bewaart 
tot de jongste dag. 
Wend U niet af, 
wees tegenwoordig 
in de wereld: 
hef haar op 
uit het boze 
uit het niets. 

Wij bidden u 
voor mensen 
die alles kwijt zijn, 
eenzaam en alleen 
ronddwalen: 
dat zij U mogen vinden 
in de ander 
dat zij liefde 
mogen leren 
aan de bron: 
Gij die goed zijt 
en minnaar van mensen. 

Wij bidden U 
voor mensen 
die ongelukkig zijn 
omdat ze geen deel van leven hebben 
omdat ze hongeren en dorsten 
omdat ze verdreven zijn 
omdat ze gepijnigd worden .. 
en zij schreeuwen, 
zij kreunen ... 
laat het tot U opstijgen, 
en hoor het, 
want de nood op aarde 
is groot: . 
zij vinden de dood 
als Gij hen niet redt. 

zz 



Wij bidden U 
voor mensen 
die de schaduwen zien 
hoe ze langer worden 
hoe duisternis ons bedekt: 
de kunstenaars 
die het zeggen, 
die het uitbeelden, 
die het verklanken. 
Laat ze niet vergeefs 
getuigen. 
laat ze gezien 
en gehoord worden. 
o God, 
wil de wending 
naar het licht 
voltrekken! 

Wij bidden in stilte tot U. 
een ieder zegt U, 
wat in zijn hart leeft 
wat hem bezielt 
en wat hem beangstigt: 
Hoor ons, Heer, 
want er is veel 
dat ons benauwt, 
te veel 
om op te noemen. 

mLCiiEBED 

Wij bidden 
het gebed 
dat jezus ons leerde: 
wij weten niet wat wij bidden moeten 
zoals het moet, 
maar Hij heeft het ons 
onderwezen, 
toen HÜ zei: 
Als gij bidt 
doe het dan aldus: 
ONZEVADER 
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Hoofdstuk 5 
VERZOENING IS RUIL 

Votum en groet 
Psalm 44: 1,4,5 
Sjema Jisraeel 
Psalm 33: 2 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezing: 
Romeinen 5 : 1 -11 
Gezang 97: 1 
Fundamenten en Perspectieven van belijden, art. 7 

Gezang 97 : 2, 3 
Toespraak (Romeinen 5 vers 8) 
Gezang 1 51 : 1, 2, 3 
Gebeden 
Collecten 
Gezang 461 : 1, 4, 5,6 
Zegen 
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Gebed om verlkhtlng met de Heilige Geest 

Heer onze God, 
Gij zijt in Christus 
onze broeder geworden: 
Gij trekt ons lot 
en ons gemis 
U zozeer aan 
dat Ge onze zaak 
tot de Uwe maakt. 
Wij bidden U: 
trek niet 
uw handen van ons af, 
al verdienden wij dat. 
Blijf bij ons, 
blijf naast ons, 
blijf in ons 
want zonder U 
zijn we nergens: 
eenzaam en alleen, 
verdwaald, 
ten dode gedoemd. 
Zend ons 
uw Heilige Geest, 
dat Hij ons verlicht 
en onze harten opheft tot U. 
Uw woord van bevrijding en vergeving 
moge worden verkondigd 
en uw gemeente 
moge worden vertroost 
nu en voor eeuwig. 
Amen. 
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Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
Vader in de Hemel 
die Mens met mensen werd, 
die ons opzocht 
in de krochten der ellende 
in de steggen en stegen der zonde, 
en ons ophief uit het stof, 
ons optilde 
en in de armen nam, 
als een herder zün schaap: 
wij danken U, 
wij loven U. 
wü prijzen U, 
wij maken U, 
die klein werd, 
groot! 

Het is de Messias 
slecht vergaan 
onder ons mensen: 
wij wentelden het gericht 
over onszelf af 
op Hem 
en Hij liet het begaan, 
Hij droeg het ten einde. 
Zo heeft Hij met ons 
geruild, 
onze schuld gedragen, 
onze smart op zich genomen, 
onze straf gedragen. 
zonder morren, 
gelaten Uw wil volgend. 

26 



Laat, 0 God, 
het niet vergeefs zijn geschied: 
maak ons bereid 
Hem na te volgen 
en te zijn zoals Hij was: 
zich inzettend voor de ander, 
diens leven dekkend 
met zijn lichaam, 
de slagen opvangend, 
de smaad verdragend, 
de pijn verdurend. 
Geef ons die andere, 
die geheiligde mensenliefde, 
die niets terugvraagt 
maar zich geeft 
en de ander laat voorgaan 
altijd weer. 

o Heer God, 
wij zijn, 
wij weten het, 
wij beseffen het, 
uw vijanden 
en ook vijanden 
van elkaar: 
wat ziet het er zwart uit 
in onze wereld 
die verscheurd wordt 
door haat en verachting. 
Doe ons wedergeboren worden 
tot levende hoop 
tot sparende liefde 
en tot vast geloof 
in de nog-niet-Geziene. 
Verander zo deze wereld 
door uw Geest 
tot zij is 
wat zij is: 
uw heer1ijke schepping, 
doorademd van vrede, 
doordesemd van recht, 
bloeiend van liefde. 
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Heer, Vader in de Hemel, 
wilt Gij trouw voor ons zorgen? 
Er is zoveel 
wat wij denken, 
er is zoveel, 
wat wij verlangen, 
zoveel, 
wat wij vrezen, 
zoveel, 
wat wij niet begrijpen ... 
Wij leggen het alles 
zwijgende neer voor Uw aangezicht, 
in een stil, 
en innig gebed. 

STIL CiEBED 

Wij bidden tot U 
het gebed 
dat de Messias 
zijn leerlingen leerde, 
toen Hij zei: 
Als Gij bidt, 
doe het dan aldus: 
ONZE VADER 
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Hoofdstuk 6 
GODS JA TOT CHRISTUS 

Votum en groet 
Psalm 25 : 6. 7 
Sjema Jisraeel 
Psalm 25 : 10 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing 
Efeze 1 : 1 5 - 23 
Gezang 99 : I, 2 
lezen: Fundamenten en Perspectieven van belijden. art 8. 3de al. 
Gezang 99 : 3. 5 
Toespraak (tekst: Efeziërs 1 vers 20) 
Gezang 199 
Gebeden 
Collecten 
Gezang 223 
Zegen. 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest: 

Heer onze God, 
wij bidden U, 
als uw gemeente 
in deze ruwe wereld, 
dat Gij ons niet 
alleen laat 
in het onrecht 
en het geweld, 
maar met ons zijt 
door uw Heilige Geest, 
opdat die ons opbeure, 
ons doet opstaan 
tot een nieuw leven. 
Geef aan de gemeente 
een toebereid hart 
dat U verwacht 
en een besneden oor 
dat uw stem wil vernemen. 
Geef ons op deze morgen 
een goede ure met elkaar, 
waarin we leren verstaan 
wat het zeggen wil 
dat Gij tot de Gekruisigde, 
hebt gezegd: 
Ik schenk u de Naam 
boven alle Naam, 
zet U neer aan mijn rechterhand 
en heers over alles en allen. 
Laat uw dienaar daarvan 
met blijdschap spreken. 
Amen. 

31 



Gebed na de prediking 

Heer onze God, 
wij danken U 
dat wij uw woord 
mochten horen. 
Gij hebt de vernederde 
verhoogd 
en zo een teken gesteld, 
dat bij u de laatste 
de eerste is. 
Wij danken U 
dat de Messias Jezus 
over ons regeert 
als een Herder 
die zich inzet 
voor de schapen: 
weerloos in zijn overmacht. 

Heer onze God, 
ontneem ons geloof 
in de machten en krachten 
die ons beheersen willen, 
maar die geen vrede brengen 
en geen gerechtigheid, 
maar strijd en competitie. 
vijandschap en verdrukking: 
laat ons vertrouwen 
alleen stellen op Hem 
die ons zo heeft liefgehad 
dat Hij zich ten dode 
heeft gegeven. 
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Wij bidden voor 
de hongerenden en dorstenden 
in deze wereld, 
waarin zoveel wordt geleden. 
Laat ons wegen zoeken 
hun een deel van leven 
te geven, 
maak ons bereid 
het met minder te doen 
en niet langer 
de bronnen uit te putten 
maar eerlijk te delen 
wat Gij ons geeft 
o God, 
we schamen ons zo 
voor het systeem 
dat heerst, 
het systeem dat almaar 
groeien moet 
en ons geen rust 
en anderen geen leven gunt. 
Geef dat wij ons 
met enige vrucht 
zullen verzetten 
tegen deze waanzin. 

Geef ons en anderen 
een stil en gerust leven, 
waarin we u gehoorzamen 
uw weg gaan 
in vertrouwen 
in hoop 
en in geloofl 

Wij bidden U 
voor allen die ziek zijn, 
die de dood smaken, 
die door de engte gaan 
en angst hebben. 
Wees met hen, 
troost hen 
en laat hen voelen 
dat ze u naderen 
en niet in het niets vallen. 
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Wij bidden u 
voor de mensen 
in het onderwijs, 
dat ze hun leerlingen leren 
op menselijke wijze 
te leven, 
lettend op elkaar 
en de ander voorrang gevend. 
Wij bidden U ook, 
voor de hulpverleners, 
dat zij moed houden 
om bÜ hun mensen te zün 
in hun nood. 
in hun gebrek, 
in hun eenzaamheid. 
in hun angst. 

Wij bidden tezamen 
een gebed in stilte: 
wij zwijgen een ogenblik 
en laten alles 
door ons heengaan, 
wat ons bezorgd maakt 
of angstig, 
bedroefd 
of beschaamd. 
Wij leggen het voor u neer 
en dragen onze levens aan U op. 

STIL GEBED 

Wij bidden het gebed, 
dat Jezus ons voorgezegd heeft. 
toen Hij wonderlijk getroost 
uit de eenzaamheid kwam 
en U als zijn Abba, zijn Vader, 
al zijn verdriet en zorg 
had toevertrouwd. 
Hij zei toen: 
zeg dat ook maar tot God: 
ONZE VADER 
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Hoofdstuk 7 
OPRICHTING VAN RECHT 

Votum en groet 
Psalm 81 : 1,4,8.9 
Sjema Jisraeel 
Psalm 81 : 11, 14. 
Gebed 
Schriftlezing 

. Jesaja 45 vers 20 • 25 
Gezang 297 vers 1 
Fundamenten en Perspectieven van belijden. art. 12 
Gezang 297 vers 2 
Toespraak (tekst: Jesaja 45 vers 24 en 25) 
Gezang 87 vers 1.3,4.5 
Gebeden 
Collecten 
Gezang 199 
Zegen 

36 



Gebed om verllchdng met de Heilige Geest: 

Heer onze God, 
Wü zijn hier bijeen 
als uw gemeente 
met vele, vele vragen 
die we niet 
kunnen beantwoorden, 
die we ook niet 
mogen beantwoorden: 
waar we mee moeten leven. 
Maar ze doen ons pijn: 
ze branden in ons. 
Vader in de hemel, 
wil ons troosten 
en moed geven 
voor nu 
en voor de toekomst: 
dat Gij er voor ons zijt 
en ons niet loslaat, 
maar ons steeds weer 
voor vallen behoedt 
en ons rechtop zet 
zodat wij 
in dankbaarheid 
en vruchtbaarheid 
de naaste dienen kunnen 
en zo ook U. 
Geef ons uw Geest, 
nu we gaan spreken en luisteren. 
Spreek zelf, 0 Heer, 
tot het hart van de gemeente. 
Amen. 
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Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
wij danken U 
voor alles 
wat wij gehoord hebben: 
het was een stamelen 
over U en uw werk, 
onvoldoende. 
maar toch-
wij danken U. 
want één ding 
is duidelijk: 
Gij zijt met de gevallenen, 
de kleinen en geringen. 
de verachten ••• 
en zo zijt Gij met ieder 
die zich niet hoog waant 
maar in nederigheid 
leeft en werkt. 
En Gij komt 
en rechtvaardigt ons, 
zet ons rechtop 
en geeft ons recht van bestaan 
en we mogen 
steeds weer opnieuw beginnen 
te beminnen 
de naaste en U. 
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Heer, wij leven 
in een wereld 
die zo niet is, 
beheerst door de boze 
als zij is: 
hij gaat rond 
als een briesende leeuw 
die alles verslindt. 
o Heer, 
zorg ervoor 
dat er tegenkrachten zijn: 
mensen die liefde kennen 
en betrachten, 
die een dam opwerpen 
tegen de verloedering. 
Mensen die voor vrede 
opkomen, 
die gerechtigheid 
doen, 
die helpen, 
waar het kan, 
die troosten 
waar het moet. 

Heer onze God. 
er is zoveel geschied 
onder ons 
dat onherroepelijk is: 
het verleden 
van geweld en marteling 
van moorden, 
van vergassen ... 
ligt vast, 
onherstelbaar, 
nooit meer te veranderen: 
ons verleden, 
onze nalatigheid, 
onze liefdeloosheid, 
onze hopeloosheid, 
ons gemis van geloof ... 
Zie ons aan in genade, 
zoals gij dagelijks doet 
en geef ons nog een kans: 
red ons leven! 
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Wij bidden 
voor alle mensen 
waar ook ter wereld 
die slachtoffer zijn 
van ons systeem, 
van de vrije markt, 
van de machstuitoefening, 
maar ook van de nalatigheid 
en de traagheid van ons gemoed: 
wees met hen, 
neem het voor hen op, 
zet hun levens recht, 
geef hun deel van leven 
en neig ons harten 
dat zij U zien: 
daar in de laagte. 

Wij bidden stil, 
ieder met eigen gedachte, 
die hij zacht uitspreekt 
voor U: 
Hoor ons, 
als we zo bidden 
en zuchten. 

STIL GEBED 

Wij bidden 
zoals Jezus zelf 
ons geleerd heeft 
toen Gij Hem getroost had 
in de eenzaamheid 
van zijn weg en zijn werk 
en Hij bad tot U: 
Abba, Vadertje! 
Dat mochten, zei Hij, 
ook wij doen: 
U noemen bij die naam: 
ONZE VADER 
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Hoofdstuk 8 
VERtiEVINti ALS NIEUW BEtilN 

Votum en groet 
Psalm 27: 1,2 
Sjema Jisraeel 
Psalm 27: 7 
Gebed 
Schriftlezing: 
Markus 2 : 1 - 1 2 
Gezang 440 : 2 
Heidelbergse Catechismus, Zondag 21, vr. en antw. 56 
Gezang 440 : 3 
Toespraak (tekst: Markus 2 vers 1 . 1 2) 
Gezang 443 
Gebeden 
Collecten 
Psalm 103: 3,4,5 
Zegen 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest: 

Heer onze God, 
wij komen 
in dit uur 
in uw huis 
als mensen 
die bestemd zijn 
voor uw heil. 
We faalden daarin 
we dwaalden 
en gingen eigen wegen: 
o God, . 
vergeef het ons, 
laat ons opnieuw 
mogen beginnen 
uw wegen te gaan. 
Wees Gij deze morgen 
in ons midden 
met uw troost 
en bemoediging, 
met uw Geest der heiliging 
die ons bezielt 
en anders maakt. 
laten uw woorden 
milde morgendauw zijn 
op het dorstige land 
van ons leven. 
laten uw woorden 
indringen in onze zielen 
en ons heiligen. 
Schenk de gemeente 
en uw dienaar Uw Geest, 
om Christus wil. 
Amen. 
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Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
wij danken U 
dat Gij met ons 
een verbond hebt 
tegen het lot, 
dat Gij alles weert 
dat ons beheersen wil 
en knechten 
en dat Gij ons roept 
uit de omknelling 
van de schuld 
en ons maakt 
tot vrije kinderen van U. 

Heer, wees met allen 
die U behoeven 
omdat zij vertwijfelen 
aan de zin van het bestaan 
en geen mogelijkheden meer zien. 
Wees met allen 
die het opgegeven hebben 
te geloven en te hopen 
omdat er zo weinig reden toe schijnt. 
Wees bovenal met allen 
die verstrikt zijn 
in de netten van het boze, 
voer hen eruit 
en laat hen uw goedheid 
proeven en beleven. 

Wij bidden u voor 
mensen die het recht 
in onze samenleving 
moeten handhaven: 
politie en justitie. 
Dat zij mogen bijdragen 
tot een rustig bestaan 
van de burgers 
en dat zij met wijsheid, 
voorzichtigheid en 
doortastendheid 
mogen optreden. 
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Wij bidden 
voor de kunstenaars, 
de schrijvers, 
schilders, 
beeldhouwers 
en musici, 
dat zij hun vak 
met overtuiging 
mogen uitoefenen, 
dat zij het lot 
van de mensen 
tekenen, 
dat zij klagen 
en aanklagen, 
maar ook vreugde 
bedrijven 
en verspreiden. 

Wij bidden 
voor mensen 
die het zwaar hebben 
omdat ze wanhopen 
aan het bestaan 
of omdat ze aangetast zijn 
door ziekte van ziel 
of lichaam: 
wees met hen in hun verdriet. 

Wij bidden 
met elkaar 
in stilte, 
U zeggend 
wat op ons hart 
ligt 
en ons bezwaart. 
Heer, wil ons horen. 
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mLCiEBED 

Wü bidden 
het gebed 
dat Jezus zelf 
zijn leerlingen 
leerde bidden. 
toen Hij zelf 
getroost 
en gesterkt 
uit de eenzaamheid kwam. 
ONZEVADER 
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Hoofdstuk 9 
OE TEGENSTEU/NGEN OPGEHEVEN 

Votum en groet 
Psalm 27 : 1, 2 
Sjema Jisraeel 
Psalm 27: 7 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezingen: 
Efeze 2 : 11 - 22 
Gezang 481 : 2 
Galaten 3 : 26 - 29 
Gezang 481 : 3 
Toespraak (tekst Galaten 3 vers 28) 
Gezang 265: 1,2, 10, 11, 19,20,21 
Gebeden 
Collecten 
Psalm 87 
Zegen 
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Gebed om verllchdng met de Heilige Geest 

Heer onze God, 
wil ons vanmorgen 
zegenen 
met uw Heilige Geest 
die ons moge bezielen 
tot luisteren 
en spreken. 
Wij zijn uw gemeente, 
saamgekomen uit onze huizen 
in uw huis 
om over onze twijfels 
en over onze angsten 
te worden heengeholpen 
door uw eigen woord 
van verzoening. 
Er is veel niet goed 
ook met ons, 
maar zie het niet aan: 
Bemoedig ons 
en troost ons 
door uw presentie. 
Vergeef ons 
onze achteloosheid 
en traagheid: 
we zien niet 
wat tot onze vrede dient. 
Open onze ogen 
voor uw goedheid 
en bewijs ons 
uw trouw. 
Amen. 
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Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
wij danken U 
dat Gij uw gemeente roept 
om in deze wereld 
die verscheurd is 
doorvüandschappen 
uw verzoening 
gestalte te geven. 

Wilt Gij de toenadering 
tot de synagoge 
en het aarzelende gesprek 
met haar zegenen. 
Die ons beseffen 
dat zij onze moeder is, 
uit wie wij geboren ZÜn 
en laat ons ook beseffen 
hoezeer wij ons schuldig 
hebben gemaakt 
door hun verkiezing 
te ontvreemden. 

Er zijn 
in deze wereld 
veel meer armen 
dan rijken 
en tussen hen 
ligt een diepe kloof. 
Geef dat uw gemeente 
die kloof overbrugt 
door de rijke te roepen 
in Naam van de Messias 
die slaaf onder de slaven werd. 
Laat ons nooit 
vrede hebben 
met deze vijandschap 
die de wereld 
bederft. 
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Tussen man en vrouw 
is het nog lang niet goed. 
Er is nog veel verachting 
achterstelling 
kortwieking 
van vrouwen. 
Laat haar eindelijk 
ruimte krügen 
te zijn wie Zü is 
en haar eigen leven 
vorm geven 
zoals zij dat wil. 
Laat man en vrouw 
in uw gemeente 
elkaar dienen 
en liefhebben, 
laat ze 
verzoend leven. 

Wij bidden in stilte: 
een ieder 
wat hem 
wat haar 
bezielt 
en verontrust 
Wij zeggen het U 
terwÜI Wü 
inkeren tot onszelf. 

mLGEBED 

Wij bidden tezamen 
zoals Christus het ons leerde, 
u noemend bÜ uw Naam: 
Vader, 
die ons bemint 
en nooit verlaat 
en wie wij ons 
toevertrouwen kunnen. 
ONZE VADER 
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Hoofdstuk 10 
OPENBARING VAN HET VERBORGEN HART 

Votum en groet 
Psalm 25 : 2, 3, 6 
Sjema jisraeel 
Psalm 25 : 10 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: 
Jesaja 52: 13·53: 12 
Gezang 151 : 1 
Fundamenten en Perspectieven van belijden, art. 1 en 19 

Gezang 1 51 : 3 
Toespraak (tekst: Jesaja 65 vers 1) 
Gezang 223 
Gebeden 
Collecten 
Gezang 199 
Zegen 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest: 

Heer onze God, 
wij zijn gekomen 
vanuit onze beslommeringen 
in uw huis 
om te horen 
wie Gij zijt, 
wat in uw hart leeft 
en wat Gij met ons 
voorhebt. 
Spreek vanmorgen 
zelf tot ons 
door de mond van uw dienaar, 
Heer, wij luisteren 
in stilte 
in zoete verwondering 
dat Gij zijt 
wie Gij zijt, 
dat Gij anders zijt 
dan de goden der wereld: 
dat Gij ons bemint 
voor immer. 
En dat Gij ons 
overtuigen wil 
door uw Geest 
die in onze harten spreekt. 
Wij bidden U 
laat het goed zijn vanmorgen: 
de zielen verblijdend 
en de harten verwarmend 
door uw aanwezigheid. 
Amen. 
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Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
wij danken U 
dat Gij niet onbekend 
zijt gebleven, 
maar dat Gij 
het geheim van uw hart 
hebt getoond 
in uw daden 
en uw woorden. 
Gij zijt een komende God, 
bewogen, 
vol ontroering 
over ons en ons lot, 
dat Gij met ons deelt 
en dat Gij medelijdt 
met uw mensen 
in hun nood. 

Gij schenkt ons Uw Geest 
die de harten bekeert 
en mensen verandert 
zodat ze hun vertrouwen 
gaan stellen 
op U 
en uw daden. 
Heer, verlaat ons niet, 
blijf wie Gij zijt, 
ook als wij niet 
gehoorzamen 
maar eigen wegen gaan. 
Roep ons terug 
tot U. 
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Wij bidden voor mensen 
die niet van U hebben gehoord, 
omdat ze zich doof houden 
of met andere dingen bezig zijn: 
er is zoveel verstrooiing, 
zoveel dat afleidt van U. 
Geef dat zij stilte mogen vinden 
in het gedruis van deze wereld, 
stilte waarin uw stem 
verneembaar wordt, 
opdat zij het ook weten 
van uw onvergankelijke, 
en onweerstaanbare 
liefde en genade. 

Wij bidden 
voor de overheden die ons regeren, 
het bestuur van de stad 
en van het land. 
dat zij in wijsheid 
en rechtvaardigheid 
rechte beslissingen 
zullen nemen, 
de gemeenschap ten goede. 

Wij bidden ook voor onszelf 
en voor de onzen. 
We doen het in stilte, 
een ieder noemende 
wat hem zorgen baart 
of vreugde bereidt, 
wat hij hoopt 
of vreest. 
Wees met ons 
en onze kinderen 
in deze gevaarlijke wereld. 
Behoed en bescherm ons! 

STIL GEBED 

Wij bidden tezamen 
het innigste gebed 
dat wij kennen 
en dat we geleerd hebben 
van Uw zoon zelf: 
ONZE VADER 
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Hoofdstuk 11 
HET HOOGUED DER UEFDE 

Votum en groet 
Psalm 25 : 2,5,6 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriflezingen: 
lukas 9 : 28-36 
Zolang er mensen zij op aarde, 100 liederen voor de eredienst nr. 56: 1 

(wijs: 0 Heer, die daar des hemels tente spreidt) 

I Corinthen 13 
Z.e.m.z., nr. 56:2 
Toespraak (1 Corinthen 13) 
Gezang 376 
Gebeden 
Gezang 172 
Zegen 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest: 

Wij zijn hier bijeen als uw gemeente, 
gekomen uit onze huizen 
van liefde en leed 
van zorg en vreugde, 
en wij bidden U: 
Wees met ons, 
schenk ons uw Geest, 
dat hij ons troost 
en onze zielen sterkt. 
Open de Schriften 
zodat wij U verstaan. 
Wtl bidden U: 
Laat ons uw liefde wedervaren 
en leer ons wat het is 
lief te hebben, 
maak ons mens en medemens, 
trouw aan elkaar 
zodat wij elkaar niet veronachtzamen. 
Verbind ons 
in onlosmakelijke liefde. 
Schenk ons geloof 
in U en in elkaar. 
Laat de hoop levend blijven 
tot de jongste dag. 
Amen. 
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Gebed na de prediking: 

Heer onze God, 
wij danken U 
dat Gij met uw liefde 
voor ons instaat. 
Doordring ons daarvan 
en laat geen ongedu Id 
of afgunst, 
geen opgeblazenheid 
of verbittering, 
geen wraakzucht 
of pralerij 
ons afhouden van U 
en uw liefde. 

Behoed de liefde van de geliefden. 
Gij weet hoe broos, hoe bijna niets 
twee mensen zijn, 
dat hun hart onrustig is 
en onbestendig als het weer. 
Gij hebt hen toegekeerd 
naar elkaar, 
zodat zij niet meer half zijn 
onbestemd en onvervuld, 
leer hen verstaan het dodelijk geheim 
dat liefde lijden is 
en dat geven leven doet. 
Geef hun de tijd 
elkaar te kennen en te troosten, 
blaas hun hartstocht aan. 
maak hen geduldig 
en oneindig lief. 
dat zij de nacht doorkomen 
met elkaar. 
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Wij bidden U 
voor uw gemeente 
en voor allen in deze wereld 
die zoeken en tasten 
en niet vinden. 
Zie ons aan in uw gunst: 
wij weten het niet, 
wij kunnen het niet aan, 
wij dwalen en falen, 
wij struikelen en vallen ••• 
schenk ons uw Geest, 
richt ons voet, 
geef ons zin, 
geef ons geloof 
en hoop 
en liefde. 

Wij bidden voor de eenzamen 
die alleen zijn 
en niemand hebben 
die hen verzorgt en bemint: 
laat hen niet in de steek, 
wees met hen 
door uw Woord en Geest 
en zend mensen in hun leven 
die iets vergoeden van het gemis. 

Wij bidden U 
voor vluchtelingen en asielzoekers. 
Zij zijn weg van huis en haard, . 
zij hebben alles achtergelaten, verspeeld, 
hun gezinnen zijn stukgemaakt 
hun levens verwoest 
en hun bestaan bedreigd. 
o God, schenk ons erbarmen 
en geef dat wij ons niet afwenden 
en hen niet meer zien 
en niet meer helpen, 
Geef ons mildheid, liefde en zorg 
zodat wij naast hen staan. 
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Er is zoveel te noemen 
wat in onze wereld 
die in het boze ligt 
niet goed is, 
wat verkeerd is, 
zoveel onrecht, 
geweld, 
uitbuiting, 
belediging, 
knechting ... 
dat wij het niet allemaal 
zeggen kunnen, 
maar het grieft ons hart, 
het berouwt ons 
en we noemen al die dingen 
in de stilte 
die nu over ons komt 
en waarin we 
ieder voor zich zeggen 
wat in ons hart leeft 
wat ons beweegt 
wat ons benauwt 
wat ons beangstigt. 

STIL GEBED 

Wij bidden het gebed 
dat Jezus zelf 
een zijn leerlingen geleerd heeft. 
toen zij vroegen 
een Hem die getroost en gesterkt 
uit de eenzaamheid kwam 
waar Hij had gebeden: 
Heer, leer ons dit ook 
zo te bidden. 
Hij heeft toen gezegd: 
Als gij bidt 
doe het dan maar zo: 
ONZE VADER 
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