Een eeuwenoud gebed voor vandaag!
Als gezin bidden in een tijd van nationale zorg

Het gebed is een krachtig middel. God roept ons op om te bidden in alle omstandigheden.
Hier verbindt Hij ook grote beloften aan.
In de Bijbel vind je diverse voorbeelden van een gebed in nood. Persoonlijke nood of de
nood van het hele volk of land. Van deze gebeden kun je veel leren. Hoe uiten ze hun
klacht? Hoe spreken ze God aan? Hoe wordt er gepleit op Zijn deugden? Welke verwachting
heeft de bidder en waar is deze op gebaseerd?
In het oude ‘Dienstboek van de Nederlands Hervormde Kerk’ staat een “gebed in tijd van
epidemie”. Het gebed is gebaseerd op een tekst van Augustinus (1 e eeuw na Chr.). In deze
huidige tijd van coronacrisis is dit eeuwenoude gebed opnieuw actueel. Lees het gebed maar
eens door. Hoe ervaar jij Gods hand of Gods stem in deze tijd van pandemie? Daarna kun je
het gebed met elkaar bidden. Op deze manier bid je met de kerk van alle eeuwen mee.

Om te doen:
-

Print het gebed voor iedereen uit.

-

Lees het gebed hardop met elkaar door. Bijvoorbeeld om de beurt een gedeelte.
o Welke woorden vind je moeilijk? Leg de woorden aan elkaar uit. Hoe zou jij het
zeggen?
o Wat herken je wel / niet van de noodkreet in het gebed?
o Waarvoor / voor wie wordt er gebeden? Noem voorbeelden of namen hierbij.
o Hoe wordt God genoemd?
o Wat wordt er van Hem gezegd?
o Wat valt je op?

-

Zing samen Psalm 86:1 en 2.

-

Verdeel het gebed. Wie bidt welk stukje? Schrijf er een letter voor of zet een sterretje
voor het gedeelte dat jij gaat bidden.
De afsluiting kun je ook met z’n allen tegelijk hardop bidden.

-

Bid met elkaar het gebed door om de beurt hardop een gedeelte te bidden.

-

Zing samen Psalm 86:3 en 8

Een eeuwenoud gebed voor vandaag
Gebed ten tijde van epidemieën
Uit: het Hervormde Dienstboek

Heilige en machtige Heere,
Wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben
misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte
worden onze krachten uitgeput. Maar ons hart wordt zo weinig daardoor verandert.
Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten, en wij erkennen dat wij
gezondigd hebben. Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden. Maar
als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend. Zo Gij niet spaart,
wie zal bestaan?
Maar Heere, Gij hebt U toch eenmaal geopenbaard als die God, Die de verderfengel
deed terugwijken van de woningen van Uw volk.
Geef ons, Almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen en hoor naar ons
geroep voor hen die lijden en sterven.
Gedenk te midden van Uw beproevingen aan Uw genade, want Gij hebt geen
behagen aan de dood van een mens.
Zegen genadig de middelen die worden aangewend, om de verbreiding van de ziekte
tot stilstand te brengen.
Sterk hen die de getroffenen zoeken te genezen en te troosten.
Ondersteun hen die in pijn en smart verkeren.
Haast U om te herstellen, die uitgeput zijn.
Geef Uw hemelse vertroosting aan allen die niet meer genezen zullen.
O Heere doe het, niet om onzentwil, maar dat op deze aarde nog de lof op Uw Naam
zal worden gehoord.
Wij loven U, Die de ongerechtigheid vergeeft en de krankheden geneest en het leven
verlost van het verderf. Door Jezus Christus, onze Heere. Amen.

