Gebed

Ik zou dit mooi gebed met jullie willen delen voor hen die
lichamelijk door ziekte geplaagd zijn. Een gebed komende uit
het Hebreeuws gebedenboek.
Een gebed bij ziekte:

In hun ziekte wend ik mij tot U, mijn God, zoals een kind zich tot
een ouder wendt om hulp en troost te vinden. Versterk in hun
de wonderbaarlijke kracht tot genezing die U in hen heeft
gelegd.

Sta hun artsen en verplegers bij zodat zij het herstel spoedig
zullen weten te verwezenlijken. Laat het besef van Uw liefde en
trouw tot steun zijn voor hun dierbaren; verlicht de last die zij
moeten dragen en vernieuw hun vertrouwen.

Moge door hun ziekte het vertrouwen in U niet verminderen;
moge hun situatie geen afbreuk doen aan de betrokkenheid bij
anderen. Laat hun door deze ziekte tot een dieper besef komen
van alles wat goed is in het leven, tot een grotere waardering
van de zegeningen die behoren bij het leven zelf en tot meer
medeleven met allen die pijn moeten lijden.

Geprezen bent U, de Altijdaanwezige , die de zieken geneest.

Mij God en God van mijn voorouders, in hun diepe nood stort ik
mijn hart voor U uit. De lange dagen, nachten en weken van
lijden zijn moeilijk te verdragen voor hen. Zij verlangen naar de
hulp die alleen U kunt geven. Help hun te beseffen dat U bij hen
bent, dat Uw zorg hen omgeeft. Wek de kracht in hun op om
hun zwakte te overwinnen, geef hun geest rust door het
vertrouwen op Uw liefde.

Laat hun oprechte dankbaarheid voelen voor alle aandacht die
aan hen wordt besteed. Zoals hun dierbaren hun kracht
schenken, zo moge zij door deze houding hen bemoedigen.
Moge de kracht die U in hen heeft gelegd tot herstel brengen,
zodat zij met heel hun wezen kunnen verkondigen: Niet sterven
zal ik maar leven en van Gods daden verhalen.

Dit vragen wij U op grond van Uw eniggeboren zoon Yeshua
Hamashiach, de Rots die levend water voortbrengt en die niet
wankelt.
Amen
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