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WEEK 1: AAnbidding >>>



WEEK 1: AAnbidding | Zondag 8 september

“Het gebed is de hemelse haven, waarin wij ons voor de 

storm van het leven bergen”, zo meende spurgeon. 

en met andere woorden zei iemand in Japan hetzelfde: 

“de oase in de woestijn van de ziel waarin god zich 

verbergt, is het gebed.”

en ook de mening van gandhi, sprekend vanuit zijn 

eigen levensbeschouwing, lijkt me in dit verband de 

moeite van het overdenken waard: “gebed is de sleutel 

van de ochtend en de grendel van de avond.”

Haven. oase. sleutel. grendel. 

Wie aarzelend over de betekenis en de waarde van het 

gebed iets zeggen wil, komt uit bij deze woorden. Het 

is raken aan het geheim. Het is – in bijbeltaal – een 

‘verborgen omgang’.

Uit: De hemel zoekt een woning, A.F. Troost

SUggEStiE voor voorbEdE

LEzEn

SUggEStiE voor EEn LiEd
voor je familie Psalm 25 uit het Liedboek voor de Kerken

Psalm 25



WEEK 1: AAnbidding | maandag 9 september

Dient de HERE met vreugde. dienen is in de bijbel: 

beschikbaar zijn voor de ander. Hier gaat het om god: 

je met hart en ziel geven aan Hem. dat kan in de 

liturgie, in de lofprijzing, samen met de gemeente. maar 

ook: door beschikbaar te zijn: wat wilt U dat ik doen zal?

de Here is voor veel mensen een vraagteken. “er zal 

wel iets zijn, maar of dat wat jullie god noemen, hier 

verschil maakt…?” psalm 100 looft echter god als de 

god van het verbond, de getrouwe, als de schepper en 

hoeder, als degene die echt goed is (vers 5). god en 

goed, het scheelt maar één letter. Wéét dat (vers 3)! er 

staat eigenlijk: ken, kijk met de ogen van je hart.

Vreugde is nauw verbonden met dienen. Vreugde is 

eigenlijk: van jezelf áf zien. Jezelf vergeten voor de      

a(a)nder. Wie gaat loven, vergeet zichzelf. Lofprijzing is 

een sterk medicijn tegen angst en depressie. en lof is 

uitbundig. grensoverschrijdend. Het is pas goed als de 

hele aarde meedoet!

Wie god van harte dient, zal echte vreugde leren 

kennen.

Uit: En nu de Bijbel! Jongerendagboek over de Bijbel, 
Herman van Wijngaarden red.

Psalm 100LEzEn

SUggEStiE voor voorbEdE
voor je collega’s Liedboek 426

SUggEStiE voor EEn LiEd



WEEK 1: AAnbidding | dinsdag 10 september

een zekere rabbi israël wachtte heel lang met zijn 

morgengebed. en als men hem dan vroeg wanneer hij 

zou gaan bidden, vertelde hij: 

“Een koning had voor zijn onderdanen een 

spreekuur vastgesteld. Eens kwam op een andere 

tijd een bedelaar bij het paleis. De wachters 

vroegen: Ken je de tijden van het spreekuur niet? 

Hij zei: Jawel, maar die gelden alleen voor hen die 

met de koning willen spreken over dingen die ze 

nodig hebben. Maar ik wil de koning spreken over 

de dingen die het koninkrijk nodig heeft.”

met andere woorden: bidden is god voorleggen wat 

voor zijn rijk van het hoogste belang zou kunnen zijn. en 

dat kun je doen op elk moment van de dag.

Uit: De hemel zoekt een woning, A.F. Troost

Mattheüs 6:5-13LEzEn

SUggEStiE voor voorbEdE SUggEStiE voor EEn LiEd
voor gebeurtenissen in de wereld Evangelische Liedbundel 58



WEEK 1: AAnbidding | Woensdag 11 september

Het ‘passieve’ gebed is misschien nog wel van veel 

grotere waarde dan allerlei acties, die je als christen 

kunt ondernemen. 

“Stil zijn, en zich terugtrekken, worden ongeveer 

als zonden beschouwd. Roerigheid, actie, 

vergaderen en confereren, schijnen de eerste 

plichten, die de gelovige te vervullen heeft”, 

a.J.th. Jonker. 

“Eén ding moeten we de Indische vroomheid 

toegeven: zij voedt de mensen op tot inkeer… Het 

christendom is voor ons te veel enkel daad; we 

zijn te weinig innerlijke mensen, die aan ons zelf 

arbeiden. De stilte ontbreekt ons.”
albert schweitzer

Uit: De hemel zoekt een woning, A.F. Troost

Psalm 62LEzEn

SUggEStiE voor voorbEdE SUggEStiE voor EEn LiEd
voor de kerk Liedboek 439



WEEK 1: AAnbidding | donderdag 12 september

theo, negen jaar jong, moest worden geopereerd. 

toen hij op de operatietafel lag, zei de anesthesist: 

“nou geef ik je een spuitje en dan ga je lekker slapen 

en wij helpen jou, terwijl jij slaapt.” Zo dizzy als theo 

was, wilde hij toch eerst zijn gebedje doen; dat was hij 

zo gewend voor het slapen gaan. dat mocht – en theo 

kwam overeind en bad, met gebogen knietjes, op de 

operatietafel: 

“Ik ga slapen, ik ben moe, ‘k sluit mijn beide oogjes 

toe; Here, houd ook deze nacht over Theo trouw 

de wacht. Amen.”

nooit zal ik die stervende vrouw vergeten die mij vroeg 

nog één keer met haar te bidden: dit kindergebed. 

misschien moet je – zo oud als je bent – worden als een 

kind, om te begrijpen wat bidden betekent: een grendel, 

een sleutel, een oase, een veilige haven.

Uit: De hemel zoekt een woning, A.F. Troost

Lucas 18:15-17LEzEn

SUggEStiE voor voorbEdE SUggEStiE voor EEn LiEd
voor jezelf Psalm 4 uit het Liedboek voor de Kerken



WEEK 1: AAnbidding | VriJdag 13 september

de kerkvader Hieronymus gaf ons deze raad: 

“Kies u een gepaste plaats uit, ver van de zorgen 

en bekommernis van het huisgezin, waarin gij u als 

in een veilige haven kunt terugtrekken. Lees daar 

ijverig de Heilige Schrift, bid daar dikwijls, denk 

daar diep na over de toekomstige dingen. Doe dat 

alles met zulke overgave, dat die innerlijke rust alle 

verder gebruik van de tijd regelt. Wij zeggen u dat 

niet, om u aan de uwen te onttrekken, integendeel, 

wij doen het, opdat gij daar leert en overweegt, hoe 

gij u het best aan de uwen kunt geven.”

dat laatste is opmerkelijk. Henri nouwen verduidelijkt: 

“Juist in de verborgen omgang met God krijgen we 

dieper contact met mensen.” 

Wie het nog nooit heeft geprobeerd, kan er niet over 

meepraten…

Uit: De hemel zoekt een woning, A.F. Troost

Marcus 1:35-39 & Lucas 5:12-15LEzEn

SUggEStiE voor voorbEdE SUggEStiE voor EEn LiEd
voor je vrienden Liedboek 324



WEEK 1: AAnbidding | Zaterdag 14 september

s. Kierkegaard zei:

 “Hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden werd, 

hoe minder ik te zeggen had. Op het laatst werd 

ik helemaal stil. Ik werd – en dat is misschien nog 

een grotere tegenstelling met spreken – ik werd 

iemand die luisterde. Eerst dacht ik dat bidden 

spreken was. Maar ik leerde dat bidden niet louter 

zwijgen is, maar luisteren. Zo is het: bidden wil 

zeggen stil worden en stil zijn en wachten tot 

degene die bidt God hoort.”

Uit: De hemel zoekt een woning, A.F. Troost

1 Koningen 19:9-13LEzEn

SUggEStiE voor voorbEdE SUggEStiE voor EEn LiEd
voor je buren Liedboek 326



de meeste mensen zullen geleerd hebben dat bidden 

zoiets is als praten met god. K.H. miskotte wijst 

erop dat het wezen van het gebed het best wordt 

weergegeven met werkoorden als ‘danken, aanroepen, 

klagen, juichen, nadertreden, zijn hart uitstorten, 

aanbidden, wenen, loven.’ de meeste werkwoorden die 

hier genoemd worden, hebben niet met stilte te maken, 

maar met geluid. 

toch heeft aanbidding meer een stiltekarakter. “door 

de poort van de lofprijzing, over de binnenplaats van 

de stilte, komen we in de troonzaal van de aanbidding”, 

aldus L.m. Vreugdenhil.

Wilhard becker schrijft: “Het verschil tussen 

dankzegging, lofprijzing en aanbidding is als volgt weer 

te geven: dankzegging is onze reactie op persoonlijke 

geschenken die we ontvangen hebben. Lofprijzing 

aan god is het roemen van de daden van god. 

aanbidding is het aanschouwen van de Vader en het 

doordenken van zijn Wezen. Hier verstommen opeens 

de vele woorden, en ons innerlijk is met een zwijgen 

van verbazing vervuld. aanbidding is minder een zaak 

van welgekozen woorden, maar veeleer een onder de 

indruk komen van de werkelijkheid en het wezen van 

god.”

vrAAg 1: Herkent u hier iets van, en zo ja, komt u 

aan aanbidding toe? Zo niet, wat is daar volgens u de 

oorzaak van?

vrAAg 2: Zijn er factoren die ons als vanzelf tot 

aanbidding brengen?

vrAAg 3: Welke factoren maken de aanbidding als 

boven omschreven moeilijk?

voor in dE KringEn

WEEK 1: AAnbidding | Voor de Kringen



LEzEn: psalm 150

Het psalmboek in de bijbel is een verzameling van 

vijf bundels. de laatste psalm van elke bundel eindigt 

met een lofprijzing. de laatste psalm van de hele 

verzameling is een en al lofprijzing. er wordt in de 

psalmen geroepen, gesmeekt, gejuicht en geklaagd. 

er worden vaste overtuigingen uitgesproken – god is 

een rots, een schuilplaats, een vaste burcht – maar we 

komen er ook uitingen van verbijstering en vertwijfeling 

tegen. en als dat alles is uitgezegd en uitgezucht eindigt 

het met de lofprijzing. Uiteindelijk is het hele psalmboek 

een getuigenis dat god wordt erkend en geëerd.

enkele notities bij psalm 150:  

1. twee plaatsen worden genoemd waar god geloofd 

kan worden: in zijn heiligdom (heilige woning) en in zijn 

machtig uitspansel (gewelf) 

2. god komt alle lof toe om wat Hij doet en om Wie Hij is.

3-5. alle instrumenten mogen ter hand worden genomen om 

god te loven. de  instrumenten die genoemd zijn, zijn 

voorbeelden. er kan nog meer bij!

6. alles wat adem heeft. daarmee wordt iedereen bedoeld, 

ja zelfs heel de schepping.

vrAAg 4: Welke daden van god springen er bij U uit 

waarom god geloofd zou kunnen worden?

vrAAg 5: Welke ‘eigenschapen’ van god springen er 

voor u uit waarom Hij geloofd zou kunnen worden?

vrAAg 6: in vers 1 wordt aangespoord om god te 

loven in zijn heiligdom en in zijn machtig uitspansel. Hoe 

is dat voor vandaag concreet te maken?

SUggEStiE: spreek er met elkaar over hoe je 

persoonlijk en als groep de aanbidding concreet vorm 

zou kunnen geven.

WEEK 1: AAnbidding | Voor de Kringen



WEEK 2: tE drUK oM tE biddEn? >>>



WEEK 2: tE drUK oM tE biddEn? | maandag 16 september

geen tijd
Vroeger was er blijkbaar een tijd voor alles. maar dat is 

niet meer. nu moeten we veel. tegelijk. Je moet alles 

er uit halen wat er in zit. Je moet werken, succesvol 

zijn, je huis schoonmaken, je rekeningen betalen, mail, 

Facebook bijhouden en geliket worden, je kinderen 

in het gareel houden, goed doen, tentamens leren, 

genieten en zo verder. 

En dan ook nog bidden.

ik wil wel, maar wanneer? ik heb het te druk om te 

bidden. deze week vragen we ons af waarom gebed 

vaak een sluitpost is in onze agenda. Waarom schiet het 

er vaak bij in? 

Komt dat door onze drukte, of heeft het te maken met 

hoe wij bidden zien en wat we er van verwachten?

en als we willen groeien in gebed, hoe kan dat 

gebeuren?

Prediker 3:1-9LEzEn



bidden is anders en mooier dan ik dacht
bidden schiet er wel eens bij in. en als ik bid vind ik 

er vaak maar weinig vreugde in. ik weet dat het goed 

is, maar eerlijk gezegd is het niet zelden een verplicht 

nummer. dat kan er mee te maken hebben dat ik een 

beetje ben vergeten wat bidden is.

Bidden is geen inlichtingendienst, maar 

vertrouwelijke omgang met God.

Je hoeft god niet op de hoogte te brengen van wat je 

bezig houdt, Hij weet het al. Hij zit niet te wachten op 

jouw informatie. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je 

dingen vergeet of niet goed zegt.

Waarop zit god dan wel te wachten? op bij elkaar zijn. 

dat je Hem opzoekt. Zoals twee geliefden bij elkaar zijn, 

misschien wel aan een enkel woord genoeg hebben, 

misschien wel helemaal geen woorden nodig hebben, 

om toch veelzeggend bij elkaar te zijn.

tweerichtingsverkeer. god wil ook bij jou zijn, bij je 

binnen komen. Hij geniet ook van samen zijn.

Uit: Open lijnen, ds. Philip Troost

Mattheüs 6:7-8 & openbaring 3:20

WEEK 2: tE drUK oM tE biddEn? | dinsdag 17 september

LEzEn



WEEK 2: tE drUK oM tE biddEn? | Woensdag 18 september

Er staat meer op het spel dan ik dacht
ik bid misschien wel zo weinig en ongeïnspireerd omdat 

ik bidden onderschat.

ons zicht op het gebed kan nogal veranderen als we 

meer beseffen dat ons bidden zich afspeelt in bezet 

gebied. bezet door de duivel. Wij hebben niet maar te 

vechten tegen een karaktertrekje van ons, maar tegen 

machten, wereldbeheersers, boze geesten.

Bidden is niet zomaar een gesprekje, maar een 

geducht wapen.

Waarom lijden we zo vaak nederlaag na nederlaag in 

onze pogingen te bidden? omdat we te weinig besef 

hebben van de kracht van het gebed. Waarom wordt 

bidden zo gemakkelijk de sluitpost in onze agenda’s? 

omdat we te weinig beseffen hoezeer we daardoor de 

satan de kans geven grip op ons leven te krijgen en te 

houden. Hij lacht in zijn vuistje als hij ons ziet draven 

en knokken en studeren dat de vonken er af vliegen, 

zolang dat alles niet wordt gedragen en omgeven door 

gebed.

met bidden heb je het machtsmiddel in handen om de 

duivel buiten spel te zetten. Je kunt bergen verzetten 

als je bidt.

Uit: Open lijnen, ds. Philip Troost

Efeziërs 6:10-18 & Marcus 11:23,24LEzEn



god geeft meer dan ik me realiseer
We vragen god voortdurend om van alles en nog wat. 

We bidden voor kleine en grote dingen. ik heb gemerkt 

dat ik daarna eigenlijk niet bijhoud wat er van mijn 

gebed terecht komt. sterker nog: ik onthoud vaak niet 

zo goed wat ik heb gebeden. dat komt misschien wel 

omdat ik diep van binnen denk dat het er niet zo veel 

toe doet wat ik bid. god leidt mijn leven en bestuurt de 

wereld, dat geloof ik. maar of Hij zijn beleid aanpast als 

ik iets vraag of zeg?

de bijbel laat zien dat god wel degelijk luistert. en dat 

Hij graag wil geven! Lees maar. Hij is je Vader, die niets 

liever wil dan je geven wat goed is.

doen: maak eens een lijstje van alle dingen waar 

je deze week voor bidt, groot en klein. Kijk morgen, 

volgende week en over een maand welke dingen god 

heeft gedaan.

dat helpt als bidden er snel bij inschiet. als je merkt 

dat god geeft, dat hij luistert, dat hij betrokken is bij 

jouw leven. dan realiseer je je meer dat bidden geen 

routinematig rijtje opzeggen is, maar je hart uitstorten bij 

je Vader in de hemel.

o ja, en vergeet dan niet te danken.

Mattheüs 7:7-11

WEEK 2: tE drUK oM tE biddEn? | donderdag 19 september

LEzEn



WEEK 2: tE drUK oM tE biddEn? | VriJdag 20 september

gods kracht komt vrij als ik bid
Vandaag lezen we hoe mozes een crisis aanpakt. 

een vijandig leger valt israël aan. Zolang mozes bidt, 

zijn armen naar de hemel heft, heeft israëls leger de 

overhand. als mozes’ armen zakken gaat het mis.

mozes ontdekte die dag dat gods overwinnende kracht 

vrijkomt door gebed. toen ik serieus begon te bidden, 

ontdekte ik hetzelfde. Het komt hierop neer: als u bereid 

bent god uit te nodigen zich te mengen in uw dagelijks 

leven, zult u zijn overwinningskracht ervaren – thuis, in 

uw relaties, op uw werk, op school, in de kerk, overal 

waar het het meest nodig is.

die kracht kan komen in de vorm van wijsheid – een 

idee dat u hard nodig hebt en waar u maar niet op kunt 

komen. Het kan komen in de vorm van vertrouwen, 

doorzettingsvermogen, een veranderde houding 

tegenover echtgenoot, kind of ouders, veranderde 

omstandigheden, en misschien zelfs regelrechte 

wonderen.

als je dat gaat merken, heb je het niet snel meer te druk 

om te bidden. dat smaakt naar meer.

Uit: Te druk om niet te bidden, Bill Hybels

Exodus 17:8-13LEzEn



Leer goede gewoonten aan
te druk om te bidden? tja, ik weet wel dat dat eigenlijk 

onzin is. Voor zoveel andere dingen vind ik wel tijd.

maar hoe zorg ik er voor dat mijn bidden echt bidden 

wordt? dat ik die mooie dingen mag ervaren waar we 

eerder deze week over lazen? 

Heel eenvoudig, dat kost tijd, ruimte en discipline.

1. tijd: als je rent en vliegt en nooit alleen bent, dan 

gaat het niet gebeuren. Kies een vast moment op 

de dag dat het beste bij jouw ritme past en maak 

tijd. begin maar met een paar minuten. 

2. ruimte : veel mensen helpt het om een vast plekje 

in huis te kiezen. maak het jouw plekje met god, 

zodat het je helpt om je op god te richten.

3. discipline: net als bij muziek maken of sporten, het 

wordt pas wat als je volhoudt en blijft bidden. dan 

leer je bidden, leer je spreken maar ook luisteren, 

leer je stil bij god te zijn.

daniël had zulke goede gewoontes. en of het nu mocht 

of niet, leeuwenkuil of geen leeuwenkuil, hij bad zoals 

hij altijd deed. Want dat was de basis van zijn bestaan. 

Hij wilde niet zonder. en god zegende hem.

daniël 6:8-11

WEEK 2: tE drUK oM tE biddEn? | Zaterdag 21 september

LEzEn



oM  MEE tE bEginnEn:

• Heb jij het vaak te druk om te bidden? Wanneer 

schiet bidden er bij in?

• mis je het?

biddEn iS gEEn inLichtingEndiEnSt, MAAr 

vErtroUWELijKE oMgAng MEt god.

Zoek met elkaar de volgende teksten op in de psalmen, 

en verwoord hoe de test laat zien dat bidden is: intimiteit 

beleven met god, vertrouwelijk en openhartig met hem 

omgaan.

bidden is:

• psalm 3:5   

• psalm 25:2  

• psalm 27:4  

• psalm 39:3,4 

• psalm 55:18

diE groSSE StiLLE

bekijk samen de trailer van die grosse stille: 

http://goo.gl/W33mCC

deze mensen hebben alle drukte uitgebannen. in 

extreme mate hebben ze tijd gemaakt voor bidden, bij 

god zijn. tijd, plek en discipline in ultieme vorm.

• Wat vind je hiervan? totaal bizar, of misschien ook 

wel mooi?

• op welke manier kan je in je eigen leven tijd, plek 

en discipline maken om te bidden?

• Welke tips heb je voor elkaar?

AfSLUiting

sluit af met bidden. Voor elkaar, met elkaar.

voor in dE KringEn

WEEK 2: tE drUK oM tE biddEn? | Voor de Kringen



WEEK 3: god LUiStErt AAndAchtig >>>

LEzEn



WEEK 3: god LUiStErt AAndAchtig | maandag 23 september

geloof!
bidden voor anderen begint met bidden voor jezelf. 

dat is niet egocentrisch; het gaat erom god de eer te 

geven, ook voor het geven van je geloof.

een voorbeeld daarvan zien we in deze tekst; het is 

niet in de context van een gebed, maar de strekking 

kan een heel goede aanleiding zijn voor een gebed. de 

vader legt zijn geloof in de handen van god.

als je moeite hebt met bidden, gebruik dan zijn woorden 

“Heer, ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.” met het 

geloof dat je van god krijgt, krijg je de kracht om alles in 

gebed voor gods troon te brengen.

Marcus 9:20-27LEzEn



bidden voor elkaar
Wij bidden als we ons zorgen maken, als er problemen 

zijn of als het gewoon lastig is.

paulus gaat hier een stap verder. Hij heeft gehoord dat 

het goed gaat, en dan gaat hij vanaf de dag dat hij dat 

gehoord heeft onophoudelijk bidden dat die gemeente 

in Kolosse gods wil ten volle mag leren kennen door 

wijsheid en inzicht van zijn geest.

Hij gaat niet bidden dat het zo blijft, hij gaat bidden om 

meer, om dieper. 

bidden voor elkaar: bidden voor het groeien van een 

ander richting god, zelfs als die in jouw ogen al veel 

‘verder’ is dan jijzelf. 

god geeft ons aan elkaar, laten we elkaar dan ook aan 

god opdragen!

Kolossenzen 1:3-11LEzEn

WEEK 3: god LUiStErt AAndAchtig | dinsdag 24 september

LEzEn



WEEK 3: god LUiStErt AAndAchtig | Woensdag 25 september

bid voor je eigen inzet
een van de mooiste boodschappen van de bijbel is dat 

god mensen inzet in de komst van zijn koninkrijk.

Wanneer je op zoek bent naar dat koninkrijk, vergeet 

dan niet hoe groot je invloed daarop kan zijn!

Franciscus van assisi verwoordde dat in een gebed. 

Het laat zien hoe bidden en praktijk hand in hand met 

elkaar gaan; bid dat je zelf een bruikbaar instrument in 

gods handen mag zijn! 

Heer, maak me tot een instrument van uw vrede.

Laat me liefde zaaien waar haat is,

vergeving waar men elkaar kwetst,

geloof waar twijfel is,

hoop waar wanhoop is,

licht waar duisternis heerst,

vreugde waar droefheid is. 

O Goddelijke meester, geef toch 

dat ik er meer naar streef 

te troosten dan getroost te worden, 

te begrijpen dan begrepen te worden, 

te beminnen dan bemind te worden. 

Want door te geven ontvangen wij, 

door te vergeven verkrijgen wij vergeving, 

en door te sterven worden we 

tot eeuwig leven geboren.

gebed van franciscus van AssisiLEzEn



vraag god wat je nodig hebt
soms denk je wellicht bij jezelf: waarom zou ik god 

bidden, Hij weet immers precies wat ik nodig heb?

in Filippenzen 4 staat een stelregel voor een Christelijk 

leven: wees over niets bezorgd, vraag god wat je nodig 

hebt, en dank voor wat je krijgt.

god hecht er belang aan van ons te horen wat ons 

bezig houdt; hij is niet zomaar een ‘manager van de 

wereld’, hij wil onze Vader zijn!

filippenzen 4:4-7LEzEn

WEEK 3: god LUiStErt AAndAchtig | donderdag 26 september

LEzEn



WEEK 3: god LUiStErt AAndAchtig | VriJdag 27 september

god laat zich overreden
gisteren lazen we dat we bij god neer mogen leggen 

wat we nodig denken te hebben. god zal ons dan alles 

geven wat we nodig hebben.

in exodus zien we een voorbeeld dat nog verder gaat. 

mozes overreedt de Heer, om met het volk betrokken te 

blijven.

god is een god die zich met ons bezighoudt, die 

interesse in ons heeft, en naar ons wil luisteren.

bid daarom voor wat je ziet dat er niet goed gaat; jouw 

gebed heeft grote gevolgen!

Exodus 32:7-14LEzEn



Loof de heer!
deze week hebben we het gehad over bidden voor 

jezelf, anderen, de kerk en de wereld. belangrijk is ook 

om stil te staan bij alles wat god geeft! ook dat laat de 

bijbel ons zien

Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel.  De HEER wil ik 

loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.

Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling 

bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug 

tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten 

onder.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn 

hoop vestigt op de HEER, zijn God, die hemel en aarde 

heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die 

trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten,

brood geeft aan de hongerigen.

De HEER bevrijdt de gevangenen,

de HEER opent de ogen van blinden,

de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en 

weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te 

gronde.

De HEER is koning tot in eeuwigheid,

je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!

Psalm 146LEzEn
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inLEiding

deze kringbijeenkomst gaat over het doen van 

voorbede: het bidden voor anderen, omstandigheden 

in de wereld, of je eigen toestand. We willen erover 

nadenken welke functie ons gebed inneemt in het 

werken van god in de wereld om ons heen.  

oM  MEE tE bEginnEn:

• Voor wie heb je afgelopen tijd gebeden?

• Werd je gebed verhoord?

biddEn voor...

• als jij dit leesrooster had gemaakt, welke tekst over 

bidden had er dan zeker in gestaan? Lees deze 

tekst samen en leg uit hoe deze tekst jou heeft 

geholpen. 

• Lees romeinen 8:18-27. ervaar je dat de geest je 

helpt om te bidden? Wat betekent deze tekst voor 

de manier waarop je zelf bidt? Welke plaats heeft 

het gebed van een mens in de geschiedenis van de 

wereld?

• bekijk het rijtje plaatjes op de volgende pagina en 

beantwoord de vragen.

AfSLUiting

sluit af met gebed; neem de tijd om door te nemen 

waarvoor gebeden wordt. eventueel kun je groepjes 

maken van 2 personen, om 1-op-1 voor elkaar te 

bidden.  

voor in dE KringEn
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biddEn voor

WEEK 3: god LUiStErt AAndAchtig | Voor de Kringen

i
broers en zussen 

wereldwijd die om hun 
geloof worden vervolgd.

ii
het kabinet, en andere 
mensen die ons land 

moeten leiden.

iii
Mensen in Leiden die arm of 

ziek zijn.

Welke foto spreekt je het meest aan om de komende weken voor te gaan bidden? Kies er één, zoek er thuis 

informatie over en bid!



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn >>>



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | Zondag 29 september

Het boek der psalmen neemt in het geheel van de 

Heilige schrift een eigen plaats in. Het is Woord gods 

en tegelijk, op enkele uitzonderingen na, gebed van de 

mens. Hoe kan het Woord van god tevens gebed van 

de mens zijn?

bij deze vraag moet de ervaring vermeld worden, die 

iedereen opdoet die begint de psalmen te bidden. eerst 

probeert hij ze als eigen gebed na te spreken. maar al 

gauw stuit hij daarbij op plaatsen waarvan hij meent ze 

als persoonlijk gebed niet te kunnen bidden. Wij denken 

bijvoorbeeld aan de psalmen die de onschuld van de 

psalmist betuigen, aan de wraakpsalmen, voor een deel 

ook aan de lijdenspsalmen. Hij kan ze als het gebed van 

een ander lezen, horen ook, er zich over verwonderen, 

er aanstoot aan nemen, maar hij kan ze niet zelf bidden 

en ze toch ook niet uit de Heilige schrift verbannen. 

...dat ieder zich in zo’n geval in de eerste plaats houden 

moet aan de psalmen die hij kan begrijpen en bidden 

en dat hij bij het lezen van de andere psalmen moet 

leren om iets onbegrijpelijks en moeilijks van de Heilige 

schrift eenvoudig te laten staan en steeds weer terug te 

keren tot het begrijpelijke en eenvoudige.

Uit: Bonhoeffer Brevier

Psalm 116LEzEn



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | Zondag 29 september

Goede hemelse Vader! Wij danken U, omdat 

het vandaag zondag is. Gij staat ons toe, uit te 

rusten van ons werk, omdat Ge met ons spreken 

wilt en uw werk aan ons doen. Gij hebt ons hier 

bijeengebracht door uw levend woord, onze Heer 

Jezus Christus. Blijf dan ook bij ons en trek ons in 

uw Geest naar uw Zoon, opdat Hij ons in diezelfde 

Geest naar U toe trekke. Wij kunnen onszelf niet 

opbouwen tot uw gemeente. Dat kunt Gij alleen. 

Zegen daarom ons menselijk pogen, bidden en 

zingen, ons spreken en horen. Regeer in ons 

midden. Amen.

Uit: Gebeden, Karl Barth

gEbEd vAn EEn AndEr



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | maandag 30 september

Het psalmboek is in zijn diepste betekenis het 

gebedenboek van Jezus Christus. Hij heeft het 

psalmboek gebeden en nu is het zijn gebed geworden 

voor alle tijden. Zijn gemeente bidt ook en ook de 

enkeling bidt, maar hij bidt slechts voor zover Christus 

in hem bidt. Hij bidt hier niet in eigen naam, maar in de 

naam van Jezus Christus.

...

omdat Christus het psalmgebed der gemeente en 

dat van de enkeling meebidt voor de hemelse troon 

van god, of liever omdat de biddenden hier in het 

gebed met Jezus Christus meebidden, daarom komt 

hun gebed voor de troon van god. Christus is hun 

voorbidder geworden.

Uit: Bonhoeffer Brevier

galaten 2:20LEzEn gEbEd vAn EEn AndEr

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’-

HEER, laat het licht van uw gelaat over ons 

schijnen.

In u vindt mijn hart meer vreugde

dan zij in hun koren en wijn.

In vrede leg ik mij neer

en meteen slaap ik in,

want u, HEER, laat mij wonen

in een vertrouwd en veilig huis.

Uit: Psalm 4 vers 7-9



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | dinsdag 1 oKtober

Wat wil je nu eigenlijk in je leven bereiken? stel je 

voor: je kunt bij god een verlanglijst indienen, in de 

wetenschap dat je krijgt wat je hebben wilt. menigeen 

zou het wel weten: een goedbetaalde baan, een leuk 

huis, een aardig gezin en zo kun je nog wel een paar 

verlangens op een rij zetten. Wie zou dat niet willen? 

roem, eer, een lang leven, stuk voor stuk dingen om 

van te dromen. maar wat vraagt koning salomo? geen 

eer, rijkdom of een lang leven. Hij vraagt nota bene niets 

meer dan een ‘opmerkzaam hart’. Wat heb je daar nu 

aan? een hart dat kan horen… Wel, als rechter heb je 

daar heel veel aan. beter gezegd: wanneer je als koning 

op een goede manier je volk wilt leiden, dan is dat een 

eerste vereiste: dat je goed kunt luisteren naar wat er 

onder de mensen leeft aan verlangens, aan hoop en 

vrees. en dát vindt salomo nu blijkbaar het belangrijkst. 

“geef aan uw knecht een opmerkzaam hart.” misschien 

is dat wel het mooiste wat je god kunt vragen: open 

oren voor de mensen om je heen, een horend hart voor 

de ander.

Uit: Aan stille wateren, A.F. Troost

Koningen 3:5-10LEzEn

gEbEd vAn EEn AndEr

God, antwoord ons nu wij tot U bidden.

Verhoor ons terwijl wij tot U spreken.

Schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

waar iedereen in vrede is en kan genieten

van het werk van zijn handen

tot lof en eer van uw Naam.

Uit: Dienstboek, een proeve (Domincaanse 
gemeenschap Huissen)



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | Woensdag 2 oKtober

dit is een fragment uit het gebed van salomo dat hij 

gebeden heeft bij de inwijding van de tempel. in deze 

passage kom je het diaconale hart van een koning 

tegen. Hij ziet allerlei situaties voor zich waarin de nood 

aan de man komt en dan bidt Hij: “Here, wilt U luisteren 

als iemand zich richt naar de tempel en in nood tot 

U roept? en wilt U dan bevrijdend en verlossend 

ingrijpen?”

Waarom vraagt salomo aan de Here dat Hij ingrijpt 

voor al die mensen in nood, israëliet, of niet? Heeft dat 

te maken met naastenliefde? een fatsoenlijk mens laat 

toch zijn hart spreken als iemand in nood is? 

dat is waar, maar het gaat de koning erom dat mensen 

in die hulp dé Koning van israël zullen ontdekken, de 

Here god.

natuurlijk, diaconaat is gewoon hulp bieden waar hulp 

nodig is. dat lijkt precies op de hulp die ook andere 

instanties bieden. maar in het diaconaat hoop je, bid je, 

zie je ernaar uit, dat de Here wordt erkend en dat er met 

Hem wordt geleefd.

soms wordt er heel direct een beroep gedaan op de 

gemeente of op u of jou persoonlijk. de gemeente, 

de gelovige mag toch een tempel zijn van de Heilige 

geest? Zullen we dan ook maar vragen of god het ons 

geeft dat we zo als tempel van de Heilige geest zullen 

functioneren? dat we in concrete daden gods genade 

en liefde laten zien?

1 Koningen 8:22, 37-43LEzEn



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | Woensdag 2 oKtober

Maak ons een werktuig van vrede: 

zodat we liefde verspreiden waar men elkaar haat, 

dat we vergeven waar men elkaar beledigt, 

dat we verenigen waar men strijdt, 

dat we de waarheid spreken waar dwaling heerst, 

dat we geloof brengen waar twijfel terneer drukt, 

dat we hoop wekken waar vertwijfeling heerst. 

dat we Uw licht ontsteken waar duister is,

dat we vreugde brengen waar leed woont. 

O Heer, laat ons er naar streven niet dat we getroost worden, 

maar dat we troost brengen, 

niet dat we begrepen worden, maar dat we de ander verstaan, 

niet dat we geliefd word, maar dat we liefhebben. 

Want wie geeft, ontvangt, 

wie zichzelf vergeet, die vindt, 

wie vergeeft, hem wordt vergeven 

en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.

(Gebed van Franciscus van Assisi)

gEbEd vAn EEn AndEr



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | donderdag 3 oKtober

als mensen die iets tegen elkaar hebben, dat niet 

uitspreken maar opkroppen, schaden zij daarmee 

hun relatie. Zo is het ook als we ons tegenover god 

niet eerlijk uitspreken. soms voelen we ons in Hem 

teleurgesteld of zijn we boos op god. misschien zijn 

onze gevoelens niet zo fraai en schamen we ons ervoor. 

omdat we vinden dat ze niet door de beugel kunnen, 

ontkennen wij deze gevoelens en we stoppen ze weg. 

daardoor wordt onze relatie met god oppervlakkig, 

formeel en onecht, ook al proberen we de schijn op te 

houden alsof alles in orde is.

dat zouden we niet moeten doen. … Liever ziet Hij ons 

met onze klacht en aanklacht bij zich komen, dan dat 

we het eerlijke contact met Hem verbreken en er achter 

zijn rug om het onze van denken

Uit: Discipelschap, L.M. Vreugdenhil

Psalm 44LEzEn



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | donderdag 3 oKtober

Heer, 

om wie U bent

prijzen wij U,

Bron van leven,

Fontein van alle goeds.

Wij danken U

voor wat U geeft

aan eten, drinken,

levenskracht en vreugde.

Op wat voorhanden was

- vijf broden en twee vissen -

lag eens de glans van een belofte

voor vijf maal duizend man.

Laat ons gelovig zien

uw milde overvloed

in wat vandaag voorhanden is;

dat bij U niemand honger lijdt

en dorstigen worden gelaafd.

Maak ons bereid

om in uw geest te delen

met wie de handen vol heeft

aan gebrek.

Maak ons bestaan

tot een royaal gebaar –

sprekend uw handen.

Uit: Bijbelse Dagkalender 2010 (Jan Groenleer)

gEbEd vAn EEn AndEr



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | VriJdag 4 oKtober

ook met alles wat er mis gegaan is in ons leven mogen 

we bij god komen. We hoeven het niet op te zouten tot 

de schuldbelijdenis in de zondagse kerkdienst, zelfs niet 

tot ons avondgebed; zodra we het inzien, mogen we 

god vergeving vragen voor onze zonde.

Zo’n schuldbelijdenis houdt vier dingen in: 

1. Je bent het met god eens dat een bepaalde daad, 

uitspraak, gedachte of nalatigheid zonde is, je hebt 

er berouw over.  

2. Je mag geloven dat Christus ook voor die zonde 

gestorven is, dat Hij er volkomen verzoening over 

heeft gebracht. We vragen vergeving op grond van 

gods genade (1 Joh. 1:5-10). 

3. Je bent bereid om, waar mogelijk, gemaakte fouten 

recht te zetten, zo nodig ‘sorry’ te zeggen of aan 

de ander vergeving te vragen. soms is de schade 

die we hebben veroorzaakt helaas niet meer te 

herstellen.  

4. Je bent vast van plan tegen deze zonde, waar je 

vergeving voor vraagt, te strijden.

boven het gebed om schuldvergeving groeien we nooit 

uit.

Uit: Discipelschap, L.M. Vreugdenhil

1 johannes 1:5-10LEzEn



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | VriJdag 4 oKtober

Heer, blijf bij ons want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,

aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid,

met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.

Blijf bij ons wanneer over ons komt

de nacht van beproeving en angst,

de nacht van twijfel en aanvechting,

de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven,in tijd en eeuwigheid.

(Luthers avondgebed)

gEbEd vAn EEn AndEr



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | Zaterdag 5 oKtober

ik ben alleen. er is niemand, bij wie ik mijn hart kan 

uitstorten. dus doe ik het bij mij zelf en bij de god, tot 

wie ik roep. Het is goed in eenzaamheid zijn hart uit 

te storten en het verdriet niet op te kroppen. maar hoe 

eenzamer ik ben, hoe groter in mij het verlangen wordt 

naar de gemeenschap met andere christenen, naar de 

gemeenschappelijke kerkdienst, gemeenschappelijk 

bidden en zingen, loven, danken en vieren. ik herinner 

het mij en mijn hart gaat er steeds meer aan hechten. 

Wie om god roept, roept om Jezus Christus, wie om 

Jezus Christus roept, roept om de kerk.

god, Heilige geest, schenk mij broeders, met wie ik 

geloof, met wie ik samen bidden kan, met wie ik alles 

dragen kan, wat mij is opgelegd. Leid mij terug in uw 

kerk tot uw woord en tot het Heilig avondmaal. amen.

Uit: Bonhoeffer Brevier

Psalm 42:1-6LEzEn



WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | Zaterdag 5 oKtober

Wij bidden u, wees…

voor de jeugd, de jonge mensen, die zich te weer stellen tegen de zedelijke verdorring;

voor de strijders voor sociaal recht;

voor de peinzers en pogers naar vrede;

voor de mannen, om hun brood en hun ideaal vast te houden;

voor de vrouwen, die sloven en geen tijd schier hebben voor hun ziel;

voor de eenzamen, die zoeken naar de zin van hun leven;

voor de in hun zenuwleven verstoorden;

voor de kranken;

voor de armen;

voor de gevangenen – wier schuld en lot zo vreemd dooréén liggen;

voor de arbeiders en boden der liefde;

voor de denkers… die voor de anderen graven in het donker naar grondstoffen om hun

levenshuis tot in verre geslachten te verlichten.

Uit: Geschonken eindigheid, K.H. Miskotte

gEbEd vAn EEn AndEr



Het psalmboek is het gebedenboek van Israël en 
‘in zijn diepste betekenis het gebedenboek van 
Jezus Christus’ (dietrich bonhoeffer)

in de bijbel vinden we tal van gebeden. We kunnen 

denken aan de psalmen. Wij noemen dat liederen. maar 

ze vormen tegelijk gebeden. Wie zingend bidt, bidt 

dubbel, zo is de gedachte van augustinus.

naast de psalmen komen we ook op andere plekken in 

de bijbel gebeden tegen. te denken valt aan het gebed 

van Hanna in 1 samuël 1:11ev, het gebed van salomo 

in 1 Koningen 8:15-53, en, niet te vergeten, het onze 

Vader in mattheüs 6:9-13/Luc11:2-4.

LEzEn: Jona 2

enkele opmerkingen:

• Het boek vertelt dat Jona dit gebed heeft 

uitgesproken vanuit de donkere ruimte van een 

vreemde vis ergens in de diepte van de zee.

• Het gebed van Jona is een combinatie van allerlei 

psalmcitaten. Je kunt o.a. woorden vinden van 

psalm 18, 31, 42, 118, 130. 

• de schrijver legt Jona woorden in de mond, die een 

mens in nood niet direct zo zal uitspreken. nogal 

erg breedsprakig in die accute nood.

• in dit gebed ontmoeten schuldbelijdenis en 

geloofsbelijdenis elkaar. belijdenis van schuld is 

niet iets om wanhopig van te worden. Het mag 

gedragen worden door het geloof in een god die 

een schuldige uit de diepten van het dodenrijk 

omhooghaalt. dan ontstaat er ook een lofzang. die 

ontspringt daar waar god reddend in onze diepte 

afdaalt om ons eruit te halen. Zelfs in de diepte 

wordt er van redding gesproken, nog voordat de 

voor in dE KringEn

WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | Voor de Kringen



redding heeft plaatsgevonden.  

• in het licht van deze god betekenen de afgoden 

niets. iemand die afgoden dient, verlaat de god die 

alleen goed is en goed doet.  dat kan alleen maar 

tot schade zijn.

vrAAg 1: is het waar dat nood leert bidden?

vrAAg 2: ‘oefening baart kunst’ – hoe zou je dat toe 

kunnen passen op het bidden? Wat voor rol kunnen 

gebedsteksten uit de bijbel of uit de traditie van de kerk 

daarbij een rol spelen?

vrAAg 3: in hoeverre spelen ‘schuld’ en ‘schuld 

belijden’ (nog) een rol in het leven van christenen? 

vrAAg 4: is er verschil/overeenkomst tussen 

schuldgevoel en schuldbesef?

vrAAg 5: Wat is voor u/jou de bron van de blijdschap 

van het geloof?

vrAAg 6: Kunt u vers 9 illustreren met hedendaagse 

voorbeelden?

StELLing: om de genade en bevrijding/verlossing 

concreet te laten zijn en dichtbij de mensen te brengen, 

zou de gereformeerde traditie er goed aan doen om de 

biecht weer in ere te herstellen. 

SUggEStiE: probeer als groep een gebedstekst 

samen te stellen waarin schuld (van de kerk, de 

menselijke samenleving, o.i.d.) concreet wordt 

benoemd en beleden; om vergeving wordt gebeden; de 

Heer wordt geroemd en geprezen om Wie Hij is en en 

om wat Hij doet. besluit de avond met het gezamenlijk 

bidden van dit gebed.

WEEK 4: gEbEdEn vAn AndErEn | Voor de Kringen




