
LITURGIE 22 maart 2020 Uitzending: 
 
 

• Welkom en uitleg Bijbelstudie etc. 

• Gebed 

• Lezen: Matteüs 11:2-6 

• Psalm 22 (PsalmProject) 

• Meditatie (25 minuten) 

• Opwekking 774 (Ik verlang naar Jezus 

• Gebed 

• Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heer, onze God, 

Op deze vreemde manier komen we bij u. 

Vanuit onze huiskamers, via internet. 

Dankbaar voor moderne technologie die ons nu verbindt aan uw Woord, aan het horen en 

bidden. 

Heer, in deze moeilijke tijd, deze nacht van virus en dreiging, beseffen we hoezeer we uw 

licht nodig hebben en daarom bidden wij u. 

Maak ons ontvankelijk voor uw licht, onze Heer Jezus Christus, zodat zijn Geest in ons kan 

binnenstromen. 

Verjaag alles wat ons leven donker maakt en breng ook aan het licht wat ons nog in de weg 

staat en verhindert ons leven door u te laten bepalen. 

We bidden dit in Jezus’ naam, want hij is Heer! 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Here Jezus, 

 

U reisde door plaatsen, dorpen en steden en genas elke ziekte en pijn. 

Op uw bevel, werden zieken genezen. 

Kom ons te hulp, te midden van wereldwijde verspreiding van het coronavirus. 

Bewaar voor verdere escalatie. 

Dat we toch uw helende liefde mogen ervaren. 

 

We bidden u voor ieder die door dit virus is besmet en ziek is geworden. 

Mogen zij toch genezen, ook al is het met medische hulp. 

 

Heer, bevrijd ons misschien wel van de angst? 

We hebben geen geest van angst, van slavernij, ontvangen, maar mogen kind van u zijn. 

We mogen bidden, Abba, Vader, in de geruststelling dat alles in uw handen besloten ligt. 

 

Heer, we bidden u ook om naastenliefde. 

Leg dat diep in ons hart. 

Dat we samen helpen, samen zorgen, samen bidden. 

Buren, vrienden, familie, broers, zussen in Christus en ieder die u op onze weg plaatst. 

Dat we ons verbonden weten, als mensen. 

Geschapen naar uw beeld. 

Het beeld van Christus, die zorgt en beschermt. 

 

Heer, genees ons ook van de trots. 

Dat we denken dat het ons wel niet zal raken. 

Maak ons alert op veiligheidsmaatregelen. 

Het is een virus zonder grenzen… 

 

Heer Jezus Christus, sta ons bij in deze tijd van onzekerheid en pijn. 

 

We bidden u ook voor hen die stierven door deze ziekte. 

Vaak alleen in isolatie, zonder geliefden om hen heen. 

Dat zij zich getroost mochten weten door uw veilige armen, Jezus Christus, en mogen rusten 

in uw eeuwige vrede. 



Wees ook met families en nabestaanden die getroffen zijn door dit virus. 

Wees met uw vrede aanwezig in hun isolement, zorgen, pijn en rouw. 

 

Heer, we bidden u voor artsen en medisch personeel. 

Voor onderzoekers en verzorgers. 

Zij zetten zichzelf in en maken zichzelf kwetsbaar. 

We bidden u voor hen. 

 

Heer, we bidden u ook voor wereldleiders. 

Geef hen het hart om barmhartig en met oprechte liefde voor het volk dat zij dienen goede 

maatregelen te nemen. 

Geef hen de wijsheid om ook maatregelen te nemen die toekomstige uitbraken kunnen 

voorkomen. 

Geef hen de geruststelling dat niet zij regeren, maar u regeert. 

Bewaar hen in uw vrede. 

 

Heer, of we nu thuis zijn, thuis werken of toch op pad gaan, moeten gaan wellicht. 

Of we nu gezond zijn of geconfronteerd worden met ziekte. 

Heer Jezus Christus, u bent Heer. 

Wees met ons. 

 

Help ons juist in deze periode te reflecteren op onze relatie met u, onreinheid, varkens, op te 

ruimen, en volledig te vertrouwen op u. 

Te vertrouwen in pijn, onzekerheid, doorzettingsvermogen en misschien wel rouw. 

Te gaan over de golven, Geest van God, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u ons heen 

leidt. 

Omdat we op weg zijn naar.. Pasen. 

Naar uw macht die zichtbaar wordt en leven doet. 

Geef ons daarom in plaats van angst uw rustgevende… vrede. 

 

Ik lag en sliep gerust mij van ’s Heren trouw bewust. 

Tot ik verkwikt ontwaakte. 

 

Amen. 


