
KOARTE BIDTSJINST OM GENÊZING  -in model –: 
 

Foarôf hat de tsjerkeried ôfspraken makke mei de koster en mei F/L/Wurkgroep oer de datum, de 
gong fan saken en de foarnaamste gebedsyntinsje. 
L: jout útlis oan ´e oanwêzigen, nei oerlis mei tsjerkeried, wurkgroep en F. 
 
IEPENING: 
L: Hertlik wolkom yn dizze tsjinst fan gebed om heling en genêzing. Allegearre, de siken, dy’t 
selsstannich kommen binne, lykas mannich sike selsstannich by ús Hear en Ferlosser Jezus 
Kristus kaam. En ek de siken, dy’t hjir mei famylje, freonen en goekunde kommen binne, lykas 
mannich pasjint troch famylje en freonen by Jezus brocht is. En fansels hjitte wy ek de famylje, 
freonen en kunde wolkom mei de Gemeenteleden, dy’t hjir binne. 
Yn dizze tsjinst sille wy God Jahweh freegje om yn ús fermidden te wêzen, want wy erkenne 
allinnich Him as ús Hielmaster.  Dat ferwachtet Er fan ús, neffens wat wy witte troch de Bibel yn 
Eksodus 15, út de skiednis fan Israel yn de woestyn by Mara. Oare goaden, geasten en ferburgen 
machten wol Er net yn ús talitte, omdat dy ús oan Him foarby liede en ús it doel misse litte fan in 
sûn en hillich libben. 
 
F: Wolle jimme no -- foarsafier as dat mooglik is – oerein komme,  inoar allegearre foarsichtich en 
myld -- fanwegen reuma en oare oandwaningen -- de hân jaan en inoar groetsje mei de Bi-belske 
groet, dy’t ik jimme foarsizze sil: 
Genede mei jimme wêze - en frede – fan God, ús Heit, en fan Jezus Kristus, ús Hear, yn ‘e 
mienskip fan de Hillige Geast. Amen. Amen. Jimme kinne inoar wer loslitte en meie jimme 
deljaan. 
 
L: Lit ús no  in (trije)tal lieten sjonge fan smeking om genêzing en tanksizzing foar ûntfongen 
woldieden.  
F: Lit ús bidde foar de iepening en it ferstean fan de Hillige Skrift. Gebed. 

Wy lêze earst in stik út it AT: …... Lit ús sjonge: …... 
Wy lêze no in stik út it NT: …....... Lit ús sjonge: …... 
 
F: Yn alle gefallen komt it oan op leauwen yn Him as de Hielmaster boppe alles. 
Wy wolle dan ek belide, dat wy yn Him leauwe. Wolle jimme, sa goed as it mooglik is, 
oereinkomme en sis yn stilte dizze belidenis mei my mei 
Ik leau, dat de Skepper myn Heit wêze wol en dat Hy my as syn bern ha wol. Ik wol gjin oare 
goaden, geasten of machten yn myn libben talitte. 
Ik leau, dat syn Soan Jezus my ferlost fan de kweade en syn machten en dat Er my oerbringt nei it 
ivige libben. Ik wol net oan minsken of oare skepsels bûn wêze, dy’t my de blydskip om Jezus  
ûntnimme. Dochs wol ik har as myn meiminsken leafhawwe as mysels. 
Ik leau, dat syn Hillige Geast yn my wenje wol en my bewurkje wol ta in hillich en sûn libben. 
Miskien ha ik noch net ien fan de middels brûkt, dy’t de Bibel my tastiet, miskien moat ik noch nei 
in pastor, in psycholooch of in dokter, miskien moat ik de kontaktpersoan fan in Kristlike Ge-
meente freegje, oft twa âlderlingen by my thús komme wolle om mei my te bidden.  
Mar hjoed wol ik oan God freegje om my foarút te helpen en te ferlossen fan myn sykte(n) yn 
geast, siel en lichem. As ik better wurd, sil ik God tankje en derfan tsjûgje foar de minsken. As ik 
net better wurd, wol ik besykje om net mismoedich te wurden, mar trochgean yn gebed, sûne 
libbenswizen en medyske soarch. En ik sil âlderlingen fan in Kristlike Gemeente útnûgje om mei 
my te bidden. Amen. 
Lit ús sjonge: … 
 
ÚTNOEGING: 
F: Ik wol no elk, dy’t in sykte hat, útnûgje om nei foaren te kommen, sadat myn meiwurkers en ik 
elk fan jimme de hannen oplizze kinne en foar jimme bidde kinne. Letter sille wy harren, dy’t te slim 
siik binne, persoanlik op harren sitplak opsykje. 
Wilens bidde ek alle oare oanwêzigen yn de seal foar jimme yn stilte, want as in protte minsken 
bidde, ferliest de duvel terrein. En op de eftergrûn spylje ús musisy súntsjes muzyk. Nei elks 
persoanlike gebed giet elk wer nei syn sitplak ta. 



 
TSJUGENISSEN: 
F: Lit ús mei-inoar sjonge: … 
L: Wa’t in tsjûgenis jaan wol, mei ús om de mikrofoan freegje of selsstannich nei foaren komme. 
Tsjûgenissen. 

 
L: Lit ús ta beslút in lofliet sjonge: … 
Fuortstjoering en seine foar allegearre: 

F: Gean dan no hinne nei jimme hûs en nei alles, dat jimme te dwaan krije; gean hinne yn de 
frede, dy’t God troch Jezus Kristus foar jimme makke hat, foar dizze tiid en foar de ivichheid; sprek 
iepenbier fan syn trou en ûntfang syn seine: 
 

De genede fan ús Hear, Jezus Kristus, de leafde fan God, ús Heit,  
en de mienskip fan de Hillige Geast  

mei mei jimme allegearre wêze.  
Amen. Amen. 

Utliedende muzyk. 
 
 

*** 
******* 

************ 
 
Oan al syn bern,  dy’t Him leauwe en belide, hat Er deselde Geast jûn, mar net hieltyd mei deselde 
bekwaamheden: de iene leauwige krige dizze jefte troch de Geast, de oare krige dy jefte, mar wol 
troch deselde Geast. Elk, dy’t seit “Jezus is Hear”, seit dat troch de Hillige Geast. Sa lêze wy it yn 
in brief fan de apostel Paulus oan de Korintiërs. En elke Kristen mei om de Geast fan God bidde 
foar de genêzing fan siken.  Ek mei elke Kristen in oar minske, dy’t de Geast fan God net krige hat 
en dochs syn libben oan God en syn Soan wije wol, biddend de hannen oplizze, lykas de apostels 
dien ha yn Samaria en yn Efeze. 
 
 

 
 


