
Woord bij zondag 17 mei 2020 

Beste allemaal 

 Hierbij weer een kort woord voor deze zondag. Van harte hoop ik dat het zoveel mogelijk goed gaat 
met u/jou en met die je dierbaar zijn. Er kan zoveel op je af komen. 
Schroom niet om te bellen of te mailen. 

 Zondag Rogate  Bid! 

De Vader en zoon zijn één geworden. En daarmee meteen elkaars deelgenoot geworden. Je kunt het 
lezen in Johannes 16: 23b-30, het evangeliegedeelte voor vandaag. Niets en niemand zijn nodig: je 
kunt rechtstreeks bidden. Iedereen kan nu ook zelf deelgenoot zijn van dat al zo vaak doodverklaarde 
en weer tot leven gewekte verhaal van de schepping, de uittocht, de intocht en weer uittocht. Want 
telkens opnieuw worden mensen gekooid, die vervolgens verlangen naar vrijheid en hopen op 
andere, betere tijden.  
Er zijn veel vormen van bidden en gebeden. Al eens omschreef ik bidden  als een soort gerichte 
levenshouding, die begint met:" hier ben ik".  Normaal gesproken maak ik als ik dienst heb voor de 
zondag altijd  voorbeden te beginnen met die voor de wereld waarin we leven. Voor nu maakte ik 
een persoonlijk gebed om verder alleen mee aan de slag te gaan. Want samen bidden is er bij veel 
mensen niet bij. In het persoonlijk gebed kun je ruimte maken voor verlangen en hoop, maar 
misschien vooral ook plek geven aan je huidige situatie, nu. Aan hoe bent u/ben je eraan toe, in deze 
tijd, in deze wereld op de plek waarop u zich/ jij je bevindt. 

Een persoonlijk gebed, of een aanzet daartoe (de puntjes staan voor stilte of daar kan nog wat  nader 
worden ingevuld): 

Hier ben ik, verlangend naar waar eerbied is voor wat heilig is, waar? Hier ben ik,  hulpeloos ....... En 
hoe hulpeloos ik me ook voel, tegelijk weet ik dat het niet waar is: ik dank voor de kracht mij 
geschonken om weer op te staan. Lieve God, maak mij horend in de wirwar van gedachten......, van 
zorgen..... en talloze vragen......, maak mij horend......, geef mij een luisterend hart...... om deelgenoot 
te mogen zijn van jouw bijzondere, mooie, ongemakkelijke...... verhaal van mens te zijn op aarde....... 
Wat betekent dat voor vandaag,  waarop niet alleen of misschien wel helemaal niet mijn agenda de 
agenda bepaalt?  – stilte-  Amen 

  

Vrede en alle goeds, 

ds Yvonne Bos 

 Tel 0299683128/ 

 


