
Gebed om ontferming 
 
O God, 
zo te zien zijn we  
op deze mooie zondagmorgen 
kalm en ontspannen 
dit huis binnengegaan, 
maar was er binnen in ons 
toch onrust of misschien wel chaos 
vanwege onverwerkte 
gebeurtenissen 
vanwege persoonlijke zorgen 
en onzekerheden 
vanwege wat misschien  
beter had gekund of 
vanwege wat we hebben nagelaten. 
Misschien zoeken we hier iets van 
stilte na de storm 
terwijl die nog gaande is. 
Hoe dan ook, God, 
we zijn gekomen zoals we zijn. 
Zo bidden wij…… 
 
O God, 
dat er in de rust 
die we zoeken 
ruimte zal zijn  
om te herademen, 
voor nieuwe geestkracht 
en vertrouwen, 
een woord dat aanspreekt 
een lied dat ons raakt, 
iets van U, Eeuwige, 
zomaar in het voorbijgaan 
Zo bidden wij….. 
 
O God, 
hier en overal  
gaan mensen in alle weer en wind 
door het leven, 
naamloos kwetsbaar en weerloos 
tastend en zoekend, 
wachtend en wakend, 
op de vlucht en 
buiten spel gezet, 
zonder toekomst. 
Dat er steeds weer mensen  
mogen zijn die zich hun 
lot aantrekken, 
dat ze gezien worden 
en recht ontvangen.  
Zo bidden wij: 



 
Gebed voor de Schriftlezing 
 
Dat de woorden 
en verhalen 
die we lezen en overdenken 
wèrkelijk hun verhaal  
gaan doen en 
en van betekenis  
mogen zijn voor 
ons levensverhaal nu. 
Door Jezus Christus, onze Heer, 
Amen.  
 
Gebedsintenties 
 
O God, 
hoe bang en 
hoe kwetsbaar  
kunnen we zijn 
in weer en wind. 
Soms roeien we zo hard 
tegen de wind in 
over de hoge golven  
van ons leven heen, 
dat we schrikken 
van een oplossing 
die zich aandient 
of van een rust 
die zich aankondigt. 
Herstel in ons 
het vertrouwen. 
Vertrouwen in U 
en vertrouwen in elkaar. 
Laat er in onze  
stormachtige samenleving 
en in deze chaotische wereld 
toch nog aandacht  
en respect zijn  
voor de kwetsbaarheid  
van mensen 
en bereidheid om  
deze te delen. 
God, 
in het omzien  
naar elkaar, 
in het nabij zijn 
van mensen in nood  
komt Gij ons tegemoet 
met ongekende  
kracht en tederheid. 
Laat het daaraan 



nooit ontbreken 
bij al het stormgetij. 
Ook niet in het leven van  
Louise Kok-Rups, 
om bemoediging bidden wij. 
En wij noemen U de naam van 
Madelaine Staverman, 
die gestorven is en 
bidden om vertroosting 
voor allen die verdriet hebben 
vanwege haar heengaan. 
In de stilte van dit ogenblik 
voegen we de namen toe 
van hen die ons 
persoonlijk ter harte gaan 
en leggen wij voor U neer 
wat in ons hart is………. 
 
Onze Vader…. 


