
Heer onze God, 
Op deze morgen en in dit huis komen wij voor uw aangezicht 
En vertrouwen onze onrust aan u toe over onszelf- 
Wij soms dolend door ons bestaan houden ons groot en sterk 
En alles gaat goed zeggen we vlug. 
Het tempo houden we hoog, want we willen mee met de rest, 
En hoe voller de dag, des te minder kans is er voor ons 
Om te voelen, te tasten naar onze noden, 
Ons te openen voor wat ons van binnen beweegt.  
En ook uw tegengeluid of inspiratie treffen dan geen doel.  
We zijn daarvoor niet thuis, maar er juist van weg.  
Heer, daarom vragen wij, raak gij onze ziel telkenmale aan, 
Houd uw deur voor ons geopend, 
Breng gij ons terug tot onszelf en tot u- 
 
Zo bidden wij u- 
 
Heer, wij vertrouwen onze onrust aan u toe over onze medemens- 
Want wij scheren daar langs met een vluchtig: alles goed? 
Maar ruimte voor het antwoord maken we niet echt. 
Zo roerig kan het in ons zijn dat we missen wat ons eender maakt,  
Niet toelaten het verlangen over en weer naar een schouder, 
Iemand die ons neemt zoals we zijn en zegt: het is ok. 
Dat wij ons vrij voelen ons tekort te delen met een ander, 
 
Zo bidden wij u- 
 
Heer, wij vertrouwen onze onrust aan u toe over deze wereld om ons heen- 
De tegenstellingen die enorm zijn en die ons lam kunnen slaan, gevoelens van 
machteloosheid en schuld bezorgen. 
Wij die alles hebben en zoveel mogen zijn; 
Die alle plannen die we maken vaak zien uitkomen, onze grenzen kunnen verleggen,  
controle over bijna iedere stap-  
Wetende dat zovelen nauwelijks toekomen aan de eerste behoeften. 
Dat gij ons de ogen opent voor meer dan onze eigen noden alleen, 
Meer leert dan optellen, 
en ons dagelijks laat delen- 
 
zo bidden wij u- 
 

opening van het woord. 
Heer, op onze tocht door tijd en ruimte 
Reizen uw woorden met ons mee. 
Soms blijven ze een raadsel, 
Soms worden zij als de noodzakelijke rails om tussen te blijven- 
Maak gij van ons luisteren een horen 
Van ons zien een inzien. 
Dat vragen wij om jezus’ wil,  
Amen.  



Voorbeden. 
 
Grote God, 
Wij danken u voor de 1001 kansen in ons bestaan en in deze wereld, 
Voor allen die hoop geven door hun geloof in een betere wereld, 
Hun vindingrijkheid die ook ons in beweging zet. 
Wij vragen uw steun voor mensen die aan het kortste eind trekken, 
Voor wie het leven tot een last is geworden. 
Voor hen die lijden aan een verlies- en voor hen die trachten mee te lijden en uit te 
houden. 
Voor hen die zorg tot een beroep hebben gemaakt. 
Wij vragen uw hulp voor stammen en volken in de verdrukking, zoals in jemen en syrie. 
En uw zegen voor het urgente werk van de VN, deze week een jaar ouder geworden: dat 
deze organisatie het verschil maakt in conflicten en samenhang tussen landen blijft 
bevorderen. 
Wij bidden u voor hen die afscheid nemen van Wim Kok; dat zijn voorbeeld van verdelen 
van de macht, verbinden van mensen en tonen van tekortkomingen ons richting mag 
blijven geven. 
Zegen gij allen in dienst van de krijgsmacht, en hun onderlinge band en zegen gij 
degenen die hen thuis opwachten.  
Wees gij met deze stad en dit land. 
En met allen die over ons zijn aangesteld. 
Zegen gij ons bij ons ingaan en uitgaan, in ons doen en in ons zijn, in ons zoeken en in 
ons vinden. 
En wij dragen aan u op…. 
In stilte… 
En bidden de woorden die ons werden doorgegeven … 
 
 
 
 
 
 
 
 


