
Een gebed in onzekere tijden. 
 
Heer, in deze onzekere tijden 
vragen we ons af wáár we veilig zijn, 
hoe we veilig zijn. 
 
De enige plek waar we veilig zijn 
is bij U, in Uw handen die dragen. 
Uw handen die onder ons zijn, 
wat onze situatie ook is of zal zijn. 
 
U vraagt vertrouwen. Altijd, en ook nu. 
Ons leven is kwetsbaar, wij zijn kwetsbare mensen. 
Leer ons te kijken naar U, 
onze ogen op te heffen naar U, 
heel ons leven aan U toe te vertrouwen. 
 
U geeft ons geen garantie dat we niet ziek worden, 
Maar wel dat U in alles bij ons bent. 
U geeft ons geen garantie dat we honderd zullen worden,  
maar wel dat niets ons kan scheiden van Uw liefde! 
 
Geen dood, geen leven, 
machten noch krachten, 
noch iets ….. 
 
Help me U te vertrouwen, 
te geloven en te weten 
dat U onze enige hoop bent 
in leven en in sterven, 
en dat ik U toebehoor.  
 
Ik bid U voor ieder die getroffen is door deze situatie. 
Voor hen ziek zijn, vanwege corona of anderszins. 
Ik bid U voor alle artsen, verpleegkundigen, helpenden, 
geef hen Uw nabijheid en kracht. 
 
Ik bid U voor de overheid , 
landelijk en plaatselijk, in ons eigen land en elders. 
Om wijsheid en inzicht. 
 
Ik bid U voor allen die eenzaam zijn. 
Voor allen die iemand hebben verloren, 
nu of al eerder. 
 
Ik bid U voor mijn geliefden, mijn vrienden, mijn buren, 
de mensen in mijn woonplaats. 
Ja voor mensen overal op deze wereld. 
Ontferm U over ieder mens, ver weg en dichtbij. 
 
Heer U leerde ons bidden: 
 



Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
Leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid, Amen! 
 
 
(Eventueel kunt u lezen: Romeinen 8 vers 31-39: niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God 
in Christus Jezus, onze Heer (vers 39) 
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