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OPENING
1
2
3

instructie
opening
zang

U maakt ons een. U bracht ons te samen.
Wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

DEEL 1 :
a/

de SCHEPPING van GOD

BIJBEL

Psalm 8

NBG

JHWH, onze Heer, hoe machtig is uw naam over heel de aarde.
U die aan de hemel uw heerlijkheid laat zien.
Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een grote macht op
tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en sterren door u daar geplaatst,
wat is dan een sterfelijk mens dat U aan hem denkt, een mensenkind dat U naar hem
omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,
aan hem het werk van uw handen toevertrouwd, en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat zwemt in het water.
JHWH, onze Heer, hoe machtig is uw naam over heel de aarde.
b/

LIED

(katholieke liedbundel)
Zingt voor de Heer van liefde en trouw, die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood, dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.

c/

GEBEDEN
1
JHWH, onze Heer, hoe machtig is uw naam over heel de aarde. U die aan de hemel uw
heerlijkheid laat zien.
Bidder
Allen

God, wij aanbidden U
God, wij aanbidden U

Almachtige en eeuwige God, geen woord kan beschrijven hoe oneindig groot u bent,
Totdat U aan Mozes openbaarde, dat Uw Naam JHWH is : “Ik Ben die Ben, Ik Ben met jullie”,
Uw Naam is machtiger dan alle namen van koningen en keizers van de geschiedenis.
Voor Uw heilige Naam buigen alle engelen en schepselen, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Bidder
Allen
2

God, wij aanbidden U
God, wij aanbidden U

Met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een grote macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.
Bidder
Allen

God, wij smeken U
God, wij smeken U

Goede Vader, U houdt van al uw mensenkinderen en koestert hen als een moeder,
Machtige God, voor alles kijkt U naar de kinderen en ziet U om naar de armen,
Eeuwige Herder, heb medelijden met ons, die zwakke en zondige mensen zijn,
Rechtvaardige Rechter, voor u blijft geen zonde verborgen en geen kwaad onbestraft.
Bidder
Allen
3

God, wij smeken U
God, wij smeken U

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en sterren door u daar geplaatst;
Bidder
Allen

God, wij loven u
God, wij loven u

God Schepper, met verbazing kijken wij naar alles wat u hebt gemaakt,
God, U bent Maker van zon, maan en sterren; maar Uw Licht schittert oneindig veel meer,
God, U hebt de prachtigste vormen van materie en leven ontworpen,
God Koning, U bestuurt alle sterrenstelsels in het heelal en de hele geschiedenis der mensen.
Bidder
Allen
4

God, wij loven u
God, wij loven u

Wat is dan een sterfelijk mens dat U aan hem denkt,
wat is een mensenkind dat U naar hem omziet?
Bidder
Allen

God, wij beminnen U
God, wij beminnen U

Barmhartige God, zonder ophouden denkt U met liefde aan ons sterfelijke mensen,
Liefdevolle Vader, dag en nacht waakt U over het heil van uw kleine kinderen,
Herderlijke Koning, U zet heel uw rijk en koningschap in voor uw dienaren op aarde,
Barmhartige Heer, vol medelijden bent U altijd weer bereid onze zonden te vergeven.
Bidder
Allen
5

God, wij beminnen U
God, wij beminnen U

U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,
aan hem het werk van uw handen toevertrouwd, en alles aan zijn voeten gelegd:
Bidder
God, wij prijzen U
Allen
God, wij prijzen U

Liefdevolle Vader, U hebt de mens gemaakt naar Uw beeld en gelijkenis,
God die Geest zijt, U hebt de mens verstand en vrije wil gegeven, maar ook een lichaam,
Alwijze Schepper, U hebt ons mensen de wereld gegeven om te bestuderen en te gebruiken,

Goddelijke Voorzienigheid, U hebt ons het rentmeesterschap over de wereld toevertrouwd.
Bidder
Allen
6

God, wij prijzen U
God, wij prijzen U

Schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat zwemt in het water.
Bidder
Allen

God, wij danken U
God, wij danken U

Voor alle mineralen en materialen, voor alle stoffen en grondstoffen,
Voor alle planten en bloemen, voor alle vruchten en groenten,
Voor alle vissen en vogels, voor alle insecten en zoogdieren,
Voor alle mensen en volken, voor alle culturen en beschavingen.
Bidder
Allen
7

God, wij danken U
God, wij danken U

JHWH, onze Heer, hoe machtig is uw naam over heel de aarde
Bidder
Allen

God, wij beminnen U
God, wij beminnen U

God, hoe machtig is Uw Naam, tot in de verste uithoeken van hemel en aarde,
God, hoe rechtvaardig is Uw Naam, voor allen die onrecht doen en allen die onrecht
ondergaan,
God, hoe barmhartig is Uw Naam, voor allen die in nood en in zonde zijn,
God, hoe heilig is Uw Naam, aanbeden door hemelse en aardse machten, door engelen en
mensen.
Bidder
Allen
d/

God, wij beminnen U
God, wij beminnen U

zang / muziek
Zingt voor de liefde, die ons bindt, die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heil dat komen gaat, zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.

DEEL 2 :
a/

BIJBEL

de ZONDEN van de MENSEN
JESAJA 58

(NBV)

en

GEBEDEN

1 Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob zijn zonden.
2 Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil.
Maar op je vastendagen drijven jullie nog handel en beulen jullie je arbeiders af.
Bidder
Allen

Heer, vergeef ons.
Heer, vergeef ons.

Vergeef ons Heer, voor de momenten dat we U vergaten. Voor de scheiding die we zo vaak maakten
tussen leer en leven. Voor onze religieuze vroomheid op zondag, terwijl we op maandag gewoon weer
doorleefden.
Vergeef ons Heer, voor onze gehechtheid aan comfort, spullen, voordeeltjes. We hebben niet
persoonlijk onze arbeiders afgebeuld. Maar ze zijn wel oneerlijk behandeld. De arbeiders in de
kledingfabrieken die geen eerlijk loon kregen. De boeren die geen eerlijke prijs ontvingen. We wisten
ervan, maar hebben ons er niet tegen verzet.
Bidder
Heer, vergeef ons.
Allen
Heer, vergeef ons.
4 Onder het vasten strijden en ruziën jullie en gaan vol vuur met elkaar op de vuist.
Bidder
Allen

Heer, herstel ons.
Heer, herstel ons.

Vergeef ons Heer, voor de onenigheid die tussen ons heerste. We gingen niet op de vuist. Maar
regelmatig hadden we dat willen doen. We ergerden ons aan mensen die we lastig vinden. We waren
jaloers op onze naaste. We vergaten zo vaak lief te hebben.
Vergeef ons Heer, voor de verstoorde relaties tussen kerken. Voor de neiging om onszelf beter te
vinden dan anderen. Voor de keren dat we het over 'gelovigen' hadden en alleen de mensen uit onze
eigen geloofsrichting bedoelden. Voor de verdeling van uw kerk in concurrerende groepjes.
Bidder
Allen

Heer, herstel ons.
Heer, herstel ons.

6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?
Bidder
Allen

Heer, bevrijd ons.
Heer, bevrijd ons.

Vergeef ons Heer, voor de onvrijheid in onze maatschappij, voor de gebondenheid die we overal om
ons heen zien. Voor de schulden waar we in vast zitten. Voor de verslavingen waar wij of onze broers
en zussen mee kampen. Voor de prostitutie en de mensenhandel waar onze wijk zo om bekend staat.
Voor depressies die ons in het donker houden. Voor de eenzaamheid waar mensen in opgesloten zitten.
Vergeef ons Heer, voor die keren dat we onze roeping vergaten. Dat we al deze mensen niet meer
zagen staan. Dat we doorleefden, zonder om te kijken. Voor de momenten dat we hen niet als
volwaardige mensen zagen. Dat we het wel goed van onszelf vonden dat we ons leven op orde
hebben. Voor de momenten dat we niet voor ze opkwamen.
Bidder
Allen

Heer, bevrijd ons.
Heer, bevrijd ons.

7 Is dit niet het vasten dat ik verkies: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt.
Bidder
Allen

Heer, maak ons nieuw.
Heer, maak ons nieuw.

Vergeef ons Heer, voor de dakloosheid en de illegaliteit. Voor de vluchtelingen die een beter leven
zochten, maar die er van ons niet mochten zijn. Voor ons gebrek aan durf om hen op te vangen, om
voor ze op te komen. Voor de drukte van het leven, waardoor het niet in ons hoofd paste om ons leven
met hen te delen.

Vergeef ons Heer, voor de situatie waarin onze ouderen zich bevinden. Zo veel mensen die hun dagen
slijten in eenzaamheid. Voor de tehuizen waar we mensen in wegstoppen, alsof ze er eigenlijk niet
meer bij horen. En voor de keren dat we zelf geen tijd maakten om er werkelijk voor hen te zijn.
Bidder
Allen

Heer, maak ons nieuw.
Heer, maak ons nieuw.

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de
kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen.
Bidder
Allen

Heer, red ons.
Heer, red ons.

Vergeef ons Heer, voor de discriminatie die zoveel mensen voelen in onze maatschappij. Voor de
vooroordelen die we zelf uitspraken. Voor de vooroordelen die we in stilte dachten. Voor de keren dat
we neerkeken op mensen met een andere huidskleur. Voor de momenten dat we ons beter voelden dan
moslims.
Vergeef ons Heer, voor de groeiende kloof tussen arm en rijk, ook in Overvecht. Voor de armoede die
structureel is geworden, en mensen uit elkaar trekt. Voor de loketten waar we op vertrouwen, zodat we
zelf geen arme mensen meer hoeven te kennen. Voor de keren dat we kozen voor mensen die op ons
lijken in plaats van op mensen die we lastig vonden, zelfs in de kerk, waar arm en rijk elkaar steeds
moeilijker weten te vinden.
Bidder
Allen

Heer, red ons.
Heer, red ons.

13 Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag,
wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag,
wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te
bespreken, 14 dan vind je vreugde in de HEER.
Bidder
Allen

Heer, maak ons schoon.
Heer, maak ons schoon.

Vergeef ons Heer, omdat we meer op de economie vertrouwden dan op U. Voor uw heilige dag die we
vergaten te vieren. Voor ons werk, dat we zo vaak belangrijker vonden dan mensen om ons heen.
Vergeef ons Heer, voor de roofbouw die we pleegden op uw schepping, door onze zoektocht naar
meer. Voor de roofbouw die we pleegden op uw gemeenschap, wanneer we maar doorjaagden. Voor
de roofbouw die we pleegden op ons lichaam, wanneer we vergaten uit te rusten.
Bidder
Allen
b/

Heer, maak ons schoon.
Heer, maak ons schoon.

LIED
O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer
When I call answer me.
O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer
Come and listen to me.

( Taizé )

c/

GEBED om VERGEVING

Vergeef ons Heer, voor alle fouten, verkeerde wegen en zonden in ons leven. We willen ze voor u neer
leggen, in stilte. Al deze verkeerde dingen in de wereld komen ten diepste niet van buiten, heeft Jezus
ons geleerd, maar van binnen. Uit ons hart komen de verkeerde dingen, zei Hij, zoals:
slechte gedachten – onreine seks – diefstal – moord – overspel – hebzucht – kwaadaardigheid
– bedrog – losbandigheid – afgunst – laster – hoogmoed – dwaasheid
(Marcus 7)
(stil gebed)
Vader, dit willen we allemaal voor U neerleggen. We willen zo graag uw stem horen. Maar door het
geraas van onze wereld lukt dat ons vaak niet. We weten dat de schepping zucht en lijdt, en wijzelf
ook, maar anders leven is zo moeilijk.
Vader, we weten soms niet hoe het anders moet, want we zitten zo vast in gewoontes en zorgen.
Vader, dit alles leggen we voor U neer. U bent onze enige hoop. Wij weten dat we hebben gezondigd.
Maak ons alstublieft vrij en schoon. Bevrijd ons van alles wat ons van U afhoudt. In de naam van
Jezus Christus, die U heeft verheven boven alle machten en krachten in deze wereld.
AMEN !!!
AMEN !!!
Wanneer je op deze manier vast, 8 Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9 Dán geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
11 De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
De HEER heeft gesproken!
d/

LIED
O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer
When I call answer me.
O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer
Come and listen to me.

DEEL 3 :
a/

( Taizé )

CHRISTUS de REDDER

BIJBEL
KOLOSSENZEN 1: 15-22
15 Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Maar aan Jezus kunnen we zien
wie God is. Jezus was er al vóórdat God alles maakte. 16 Want door Jezus heeft God alle
dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen,
alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. 17 Hij was er eerder
dan al het andere. Alle dingen bestaan door Hem.
18 Hij is het Hoofd van de gemeente en de gemeente is zijn Lichaam. Hij is het begin van
alles. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Zo is Hij dus van alles de eerste. 19 Want
God had besloten Zelf in Jezus te komen wonen.
20 Door Jezus' dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Hij heeft al jullie schuld
weggedaan. 21 Vroeger leefden jullie vér bij God vandaan. Jullie waren vijanden van God
door de slechte dingen die jullie deden. 22 Maar nu mogen jullie bij God horen, doordat Jezus

mens werd en stierf om jullie schuld op Zich te nemen. Want Hij wilde dat jullie volmaakt en
vrij van schuld bij Hem zouden kunnen komen.
13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En Hij heeft ons overgeplaatst in het
Koninkrijk van zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. 14 Hij heeft ons gered door de dood
van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen
vergeven.
Wij vragen God, dat Hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor
zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. 10 Dan kunnen jullie leven zoals Hij het wil
en Hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van
alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. 11 En
jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie kunnen
volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. 12 Ook zullen jullie de Vader danken die
jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die
bij zijn Koninkrijk van het licht hoort.
b/

LIED
Zing halleluja voor de Heer (2x) Zing halleluja (2x)
Zing halleluja voor de Heer.
(Farsi)
Halelujah hamdasj koniem (2x)
Goeyiem halelujah (2x)
Jezus is Koning en Heer (2x)
Jezus is Koning (2x) Jezus is Koning en Heer.
Oest godavand, sjahe sjahan (2x)
Isa godavand ast (2x)

c/

GEBEDEN
1
Kolossenzen 1: 15-17
Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Maar aan Jezus kunnen we zien wie
God is. Jezus was er al vóórdat God alles maakte. 16 Want door Jezus heeft God alle dingen in
de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat
heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. 17 Hij was er eerder dan al
het andere. Alle dingen bestaan door Hem.
Bidder
Allen

Jezus, U bent onze Koning
Jezus, U bent onze Koning

Vader, u heeft door Jezus, zo’n tastbaar beeld, laten zien wie U bent. Dank u daarvoor!
Jezus, U heeft alle machten en krachten gemaakt en U heerst over hen. U staat boven alle
wereldleiders, boven alle leiders van Nederland, boven alle leiders van Utrecht. U staat boven alle
onzichtbare machten die ons kunnen beïnvloeden. De onzichtbare machten van bijvoorbeeld
verdeeldheid, van boosheid, trots, geld en verslaving. Boven elke onzichtbare macht die ons verkeerd
beïnvloedt.
Bidder
Jezus, U bent onze Koning
Allen
Jezus, U bent onze Koning

2
Kolossenzen 1: 18-22
18 Hij is het Hoofd van de gemeente en de gemeente is zijn Lichaam. Hij is het begin van
alles. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Zo is Hij dus van alles de eerste. 19 Want
God had besloten Zelf in Jezus te komen wonen. 20 Door Jezus' dood aan het kruis heeft God
vrede met ons gesloten. Hij heeft al jullie schuld weggedaan. 21 Vroeger leefden jullie vér bij
God vandaan. Jullie waren vijanden van God door de slechte dingen die jullie deden. 22 Maar
nu mogen jullie bij God horen, doordat Jezus mens werd en stierf om jullie schuld op Zich te
nemen. Want Hij wilde dat jullie volmaakt en vrij van schuld bij Hem zouden kunnen komen.
Bidder
Allen

Jezus, u bent onze Verlosser
Jezus, u bent onze Verlosser

Jezus, u staat aan het begin van alles. U bent het begin van alles! Uw dood aan het kruis gaf ons de
vrede waar we zo hevig naar verlangden. Vrede voor de aarde, waar oorlogen heersen, waar ruzies en
onbegrip zijn; vrede voor de natuur die kapot gaat. U vergaf ons de schuld die we automatisch kregen
door onszelf op een hogere plek te zetten dan de ander. Dat we niet naar onze medemens omzagen.
Dat we de zwerver veroordeelde, dat we de hulpbehoevenden in een hoekje wegzetten.. De schuld die
we daarmee op ons kregen, de schuld van het niet goed kúnnen doen, álle schuld heeft U op U
genomen om ons te bevrijden van deze schuld.
Bidder
Allen

Jezus, u bent onze Verlosser
Jezus, u bent onze Verlosser

3/
Kolossenzen 1: 20b-21
Door Jezus heeft Hij de vriendschap hersteld tussen Hemzelf en alles wat leeft op de aarde en
in de hemel. 21 Ook met jullie is Hij vrienden geworden. Vroeger leefden jullie vér bij God
vandaan. Jullie waren vijanden van God door de slechte dingen die jullie deden.
Bidder
Allen

Jezus, U bent onze heilige Vriend
Jezus, U bent onze heilige Vriend

Jezus, u herstelde de gebroken vriendschap tussen U en ons mensen. Onze schuld, onze zonden
zorgden ervoor dat we vijanden werden van u in plaats van vrienden. Jezus, door uw dood herstelde u
onze gebroken relatie weer zodat we altijd bij u kunnen zijn.
Bidder
Allen

Jezus, U bent onze heilige Vriend
Jezus, U bent onze heilige Vriend

4/
Kolossenzen 1: 13-14
13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En Hij heeft ons overgeplaatst in het
Koninkrijk van zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. 14 Hij heeft ons gered door de dood
van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen
vergeven.
Bidder
Jezus, U bent onze bevrijder.
Allen
Jezus, U bent onze bevrijder.
Jezus, de duisternis hield ons in zijn macht. De duisternis die ons vasthoudt zodat we niet vrij kunnen
zijn; die dingen in de wereld kapot wil maken; die geniet van onrecht, die alles scheef wil trekken. De
duisternis die alles probeert te doen om ons gebonden te houden. Die ons gebonden houdt in angst en
depressie. De duisternis die ons rechtvaardigt om bijv. die ‘vervelende straatjongens’ te haten. Dank u
Jezus dat u ons heeft gered uit deze macht van de duisternis en ons in Uw goede, liefdevolle
Koninkrijk heeft geplaatst.

Bidder
Allen

Jezus, U bent onze bevrijder.
Jezus, U bent onze bevrijder.

5/
Kolossenzen 1: 9b-12
Wij vragen God, dat Hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor
zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. 10 Dan kunnen jullie leven zoals Hij het wil
en Hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van
alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. 11 En
jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie kunnen
volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. 12 Ook zullen jullie de Vader danken die
jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die
bij zijn Koninkrijk van het licht hoort.
Bidder
Allen

Jezus, geef ons uw Heilige Geest
Jezus, geef ons uw Heilige Geest

Jezus, nu u voor ons heeft geleden en de weg weer heeft vrijgemaakt, bidden we u of u ons wilt
zegenen met wijsheid en geestelijk inzicht. Geef ons wijsheid om u beter te leren kennen. Om te
onderscheiden wat goed en kwaad is. Om te leren leven zoals u dat wilt. We houden van u, daarom
willen we u blij maken met alles wat we doen.
Bidder
Allen

Jezus, geef ons uw Heilige Geest
Jezus, geef ons uw Heilige Geest

Dank u dat u ons uw Geest heeft gegeven zodat we vol kunnen worden met uw hemelse kracht.
Zonder uw hemelse kracht kunnen we alleen maar aardse dingen doen. Raken we burnout omdat we
de hele last van de wereld op onze schouders willen nemen, maar merken dat we dat niet kunnen.
Zonder uw hemelse kracht raken we op den duur gefrustreerd, omdat we de kracht niet hebben om die
man of die vrouw te helpen.
Bidder
Allen

Jezus, geef ons uw Heilige Geest
Jezus, geef ons uw Heilige Geest

Maar met uw hemelse kracht zijn we in staat om te doen wat U deed, om U te volgen. Om vol te
houden in alle omstandigheden en zelfs alles met blijdschap kunnen verdragen. Dit is menselijkerwijs
onmogelijk, maar gevuld met U en uw Geest belooft u dat dit kan.
Bidder
Allen

Jezus, geef ons uw Heilige Geest
Jezus, geef ons uw Heilige Geest

Dank u dat het leven hier op aarde, met haar mooie dingen, maar ook met al haar puinhoop, niet het
einde is. We mogen uitzien naar volledige bevrijding en een volmaakt leven bij U. (Efeze 1:14).
d/

LIED
Sing hallelujah to the Lord (2x) Sing hallellujah (2x)
(Arabisch)
Ha-halleluia li-yasoee (2x) Ha-halleluia (2x)
Jesus is king and Lord of all (2x) Jesus is king and Lord (2x)
Rabb assamawati wa 'l ard (2x) Rabbi yasoee (2x)

DEEL 4 :

DIENST van BEVRIJDING en GENEZING

a/

MUZIEK uit de Mattheuspassion van Johann Sebastian Bach: “Erbarme Dich”.
Lijdensverhaal volgens Mattheus. De aria bezingt het berouw van Petrus

b/

PERSOONLIJK GEBED
( met muziek / zang op achtergrond )
allereerst tot lofprijzing van God en uit dankbaarheid voor al zijn genade en gaven
maar ook om bevrijding / genezing van een probleem, kwaal, pijn, ziekte, verdriet,
en vooral om vergeving van zonde, klein of groot.
SAMEN BIDDEN in verschillende vormen
a/ alleen
b/ met een ander, voor een ander
c/ bij een gebedsteam
BIECHT

zonde belijden bij een priester en vergeving van God verkrijgen

AFSLUITING
a

Zang

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam

b

Aäronitische Zegen
( Numeri 6, 24 – 26 )
Moge de HEER u zegenen
en behoeden.
Moge de HEER het licht van zijn gezicht
over u laten schijnen en u genadig zijn.
Moge de HEER zijn gezicht naar u keren
en u vrede geven.

c

Vredeswens

d

eventueel nog een kop koffie / thee

Wensen wij elkaar de Vrede van Christus

