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Woordgebruik
In ons taalgebruik komen nog tal van uitdrukkingen en zegs-
wijzen voor, die herinneren aan wat mensen als een zegen 
hebben beleefd: een gezegende (= hoge) leeftijd, een vrouw in 
gezegende omstandigheden (= zwanger). Mensen geven elkaar 
de ruimte met een mijn zegen heb je en als iets maar niet wil 
lukken, zegt men: er rust geen zegen op. Elkaar gelukwensen, 
bijvoorbeeld op een verjaardag of bij een geboorte. is een vorm 
van zegenen. Met de jaarwisseling wensen we elkaar veel heil 
en zegen. Begroeting en afscheid zijn van origine zegenwensen. 
In formuleringen als God bless you, grüß Gott, adieu, adiós, sja-
loom en goodbye – een samentrekking van God be with you –
is dit nog goed te horen.

Het woord zegen kan in meerdere betekenissen gebruikt wor-
den. Ten eerste kan het de aanduiding zijn van wat wel genoemd 
wordt een taal-handeling: de woorden die worden uitgesproken, 
gaan in de regel gepaard met bepaalde gebaren. Woord en han-
deling vormen een twee-eenheid. Gedacht kan worden aan de 
zegening van de gemeente aan het einde van een kerkdienst, 
waarbij de voorganger de armen opheft en een zegen uitspreekt 
(Numeri 6:22-26). De zegen blijft soms beperkt tot een spreuk. 
In het boek Genesis lezen we bijvoorbeeld dat Jakob zijn zonen 
zegent, ieder met een eigen zegen (Genesis 49:1-28). Het gaat 
hier onmiskenbaar om de bewoordingen waarin de zegen vervat 
is. Er wordt niet vermeld dat deze woorden gepaard gaan met 
een handoplegging, al kan dat verondersteld zijn. Ook het omge-
keerde komt voor. De zegen wordt woordloos voltrokken in de 
vorm van een symbolische handeling: het slaan van een kruis.
 In de tweede plaats kan met het woord zegen de werkzame 
tegenwoordigheid van God worden bedoeld: in zijn liefdevolle 
ontferming is de Eeuwige mensen nabij, Hij is God-met-ons. De 
zegen is een gebeuren dat God en mens ‘bij elkaar brengt’. Het 
zegenen is gericht op het in contact brengen van de mens met 
God, op een overbrengen van de mens in het krachtenveld en 
in de tegenwoordigheid van God. De zegen duidt ook datgene 
aan, waarop de zegen als taalhandeling gericht is: het binnen-
treden en verblijven in de heilzame tegenwoordigheid van de 
genadige God.
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 Ten derde kan zegen staan voor het goede dat uit Gods 
heilzame toenadering en tegenwoordigheid voortvloeit. Waar 
mensen die in de bijbelse verhalen een rol spelen, zich bewust 
zijn van hun gezondheid en welzijn, waar ze zich realiseren hoe 
machtig ze zijn, waar ze tot het besef komen dat zij veilig kun-
nen wonen en reizen – het ervaren van sjaloom – daar spreken 
zij van zegen (bijvoorbeeld Genesis 14:18-20; 24:34-36; Deute-
ronomium 28:2-14). Ook tastbare zaken als brood, schapen, 
geld, kinderen kunnen ervaren worden als een geschenk uit de 
hemel en daarom worden aangeduid als zegen. 

Een onderbelicht thema
In de geschiedenis van het protestantisme heeft het thema 
zegen/zegenen weinig of geen aandacht gekregen. Slechts inci-
denteel, zoals bij een huwelijk, konden mensen een persoon-
lijke zegen ontvangen. In het algemeen is men in de protes-
tantse wereld op dit punt zeer terughoudend geweest. Pas zeer 
recentelijk lijkt zich geleidelijk een kentering af te tekenen. 
De blinde vlek die de protestantse theologie eeuwenlang heeft 
gekenmerkt, is sterk historisch bepaald. Aan het eind van de 
Middeleeuwen is een praktijk gegroeid, waarbij het mogelijk is 
geworden werkelijk alles en iedereen te zegenen. Een oud ritu-
elenboek vermeldt niet minder dan 177 verschillende zegenin-
gen voor van alles en nog wat. De reformatoren hebben de mid-
deleeuwse uitwassen van het te pas en te onpas zegenen als 
bijgeloof afgewezen. Een nieuwe impuls kreeg deze afwijzing in 
de tijd van de Verlichting. Iedere zweem van magie probeerde 
men uit te bannen. De zegen werd nadrukkelijk gepresenteerd 
als een zegenbede om tot uitdrukking te brengen dat niemand 
over de zegen kan beschikken. Ook de kerk of ambtsdragers 
niet. Waar gezegend wordt, gebeurt dit op hoop van zegen. 
Wanneer gekozen wordt voor de omschrijving zegenbede is dat 
in de lijn van de reformator Bucer, die de zegen typeerde als 
toegepaste voorbede. Toch is het nodig hier te specificeren. Dat 
brengt ons bij de vraag waarin, ondanks een zekere verwant-
schap, het onderscheid tussen zegen en voorbede gelegen is.

Voorbede en zegen
Als uitgangspunt nemen we de derde brief van Johannes. In 
deze brief, gericht aan Gaius, geeft de schrijver te kennen dat 
hij Gaius een goed hart toedraagt. Hij spreekt de wens uit dat 
het hem goed gaat en dat hij gezond is, zoals zijn ziel gezond is 
(3  Johannes 2). De tweerelatie wordt echter verbreed tot een 
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driehoeksverhouding op het moment dat Johannes opmerkt 
dat hij voor zijn vriend Gaius bidt dat het hem goed gaat. 
Daarmee krijgt de wens het karakter van een voorbede. Bij een 
zegen wordt God eveneens als Dritte im Bunde voorondersteld. 
Degene die de zegen uitspreekt, verwijst daarbij naar God: Hij 
is het die de zegen verleent. Kenmerkend voor een gebed is dat 
de gelovig(en) zich richt(en) tot God. Bij een zegening wordt het 
woord gericht tot degene(n) die de zegen ontvangt (ontvangen). 
De blikrichting is bij een zegen dus net omgekeerd: de Heer 
zegent mensen.

De belofte van het evangelie
Daarom is de zegen eerder te beschouwen als een vorm van 
(uiterst geconcentreerde) woordverkondiging. Luther stelt in 
zijn commentaar op de Galatenbrief dat de zegen niets anders 
is dan de belofte van het evangelie. De zegen wordt bijgevolg 
niet óver mensen uitgesproken, maar tot mensen gericht. Dit 
impliceert dan ook dat bij een zegening degene(n) die geze-
gend wordt (worden) lijfelijk aanwezig moet(en) zijn, terwijl dit 
bij een voorbede geen voorwaarde behoeft te zijn. Met het ver-
kondigde evangelie heeft de zegen gemeen dat het een toezeg-
ging is dat God heilzaam aan mensen handelt. Wanneer van 
het woord van de Heer gezegd kan worden dat het niet ledig, 
niet onverrichter zake tot Hem zal terugkeren, maar zal vol-
brengen waartoe Hij het zendt (Jesaja 55:11), dan gaat dit ook 
op voor de zegen. De zegen is niet slechts het uitspreken van 
een belofte, maar in de zegening voltrékt zich de belofte van 
heil. Door het uitspreken van de zegen gebeurt er iets aan en 
met mensen. Het laat zich vergelijken met de rol van de amb-
tenaar van de burgerlijke stand bij een huwelijksvoltrekking. 
Met het uitspreken van de zin ‘dan verklaar ik, als ambtenaar 
van de burgerlijke stand, in naam der wet, dat N en N door de 
echt aan elkaar verbonden zijn‘ wordt het huwelijk voltrok-
ken en ís het paar in de echt verbonden. In soortgelijke zin 
wordt met het uitspreken van de zegen de zegen geschonken. 
De zegen overstijgt het karakter van een vrome, maar wellicht 
illusionaire wens, aangezien de zegen van God zelf afkomstig 
is en Hij ervoor garant staat dat zijn woord in vervulling 
gaat.

Een sacrament?
Ook een vergelijking met de sacramenten dringt zich op. 
Daarbij moet allereerst worden aangetekend dat het begrip 
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sacrament in meerdere betekenissen gebruikt wordt. In het 
oecumenisch gesprek van protestantse en katholieke theo-
logen wordt uitgegaan van drie criteria: 1) de instelling door 
Jezus Christus, 2) de betekenis van het sacramentele teken, 3) 
de samenhang van genadegave en sacramentele bediening. 
 Wat het laatste betreft wordt volmondig beaamd dat de 
zegen een genadegave is. Over de aäronitische zegen kan 
gesproken worden als een voertuig van de genade (vehiculum 
gratiae). In de zegen wordt een mens Gods genade deelachtig. 
Overigens moet worden opgemerkt dat met de aanduiding van 
de zegen als genadegave te weinig wordt gezegd. Met de zegen 
wordt niet alleen genade verleend, maar meer nog Gods vrede 
(sjaloom). Kenmerkend is in dit verband het spraakgebruik 
van de apostel Paulus die mensen groet met de zegenspreuk: 
genade en vrede …

Het tekenkarakter is evident. Het kruissteken over de 
gezegende(n) is onmiskenbaar een verwijzing naar Chris-
tus, de gekruisigde en opgestane Heer. Wanneer de zegening 
gepaard gaat met een handoplegging is niet alleen sprake van 
een zichtbaar gebeuren (verbum visibile), de zintuiglijke waar-
neming is nog directer en intenser. Degene die gezegend wordt, 
ervaart Gods zegen aan den lijve. Wie de zorgzame handen van 
de zegenaar op zich voelt, wordt zich bewust geborgen te zijn 
in Gods hand.

Herhaaldelijk vermelden de evangelisten dat Jezus mensen 
aanraakt en zegent. Bij genezingen bijvoorbeeld. Hij zegent 
kinderen. Hij zegent het brood bij wonderbare spijzigingen. 
En hij zegent de jongeren. Dopen doet Jezus niet, maar hij 
zegent. Hij geeft zelfs de opdracht te zegenen. Maar van een 
instelling kan nauwelijks gesproken worden. Immers, hoe kan 
Jezus iets instellen dat al lang ingesteld was? Men kan de 
zegen ‘het oudste sacrament’ noemen, wanneer men het cri-
terium ‘instelling door Christus’ vervangt door het criterium 
‘instelling door God’. Vanuit die vooronderstelling kan gesteld 
worden dat de zegen het ‘sacrament’ van het Oude Testament 
is, dat in het Nieuwe Testament overgenomen en bevestigd 
wordt. Rooms-katholieken rekenen zegenhandelingen tot de 
zogenaamde sacramentalia, op sacramenten gelijkende han-
delingen.

Zegeningen
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Conclusie
Samenvattend kunnen we concluderen dat de zegen niet op 
één lijn te stellen is met het gebed, de woordverkondiging of de 
sacramenten. Ook al zijn er een aantal overeenkomsten aan te 
wijzen, de zegen is van een geheel eigen orde.

De zegen in het Oude Testament
Al op de eerste bladzijde van de bijbel is sprake van zegeningen. 
In het scheppingsverhaal horen we dat de Schepper het leven 
dat Hij heeft geschapen zegent: op de vijfde dag worden dieren 
gezegend, op de zesde dag de mens (Genesis 1:22; 28). Gods 
zegen is met de schepping gegeven. Zijn zegen is onvoorwaarde-
lijk en universeel geldig. De zegen heeft dus alles te maken met 
het geheim van het leven, dat zijn oorsprong vindt in God en door 
Hem tot zijn bestemming geroepen wordt. Dat leven, zo wordt 
ons te verstaan gegeven, zal goed zijn. Mensen worden gezegend 
met het oog op de toekomst. Aan mensen onderweg wordt een 
richting gewezen, een weg aangegeven naar de grote toekomst 
van God. In dit perspectief wordt de mens zijn plaats gewezen 
als rentmeester over Gods schepping. De zegen is daarmee uit-
drukking van het verbond tussen God en mens, die, als beeld en 
gelijkenis van de Eeuwige, medeverantwoordelijk wordt gemaakt 
voor het verwerkelijken van Gods bedoelingen: de sjaloom, recht-
vaardige vrede voor mens en wereld. De oudtestamentische 
profeten verbinden dit woord met de verwachting van de eind-
tijd, het grote toekomstperspectief (Jesaja 52:7v.; Ezechiël 37:
26).
In de zegen wordt sjaloom geschonken, maar de gezegende 
wordt er tegelijkertijd bij bepaald dat het de roeping van een 
mens is anderen tot zegen te zijn en de vrede na te jagen (vgl. 
Hebreeën 12:14). Dit geeft aan de zegen een kritisch vermo-
gen.

In het zegenrijke handelen van de Eeuwige kunnen vier aspec-
ten onderscheiden worden:
- de zegen maakt heel,
- de zegen geeft kracht,
- de zegen biedt bescherming en
- de zegen sticht gemeenschap.

Afhankelijk van de situatie zal de nadruk nu eens meer op het 
ene aspect liggen, dan weer op een ander. Genoemde aspecten 
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horen echter wezenlijk bijeen als onderscheiden componenten 
van het alomvattende bijbelse begrip sjaloom. In de bewoordin-
gen van de aäronitische zegen komt een en ander duidelijk uit: 
‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER 
het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig 
zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’ 
(Numeri 6:24-26).

Genesis en de wijsheidsliteratuur
Het Hebreeuwse brk (zegenen) is een typisch Genesis-woord. 
Van de 398 keer dat brk in het Oude Testament voorkomt, 
staan 88 vindplaatsen in Genesis, met name in de verhalen 
van de aartsvaders en aartsmoeders. Hun gezegend zijn weer-
spiegelt zich in de voortgang van de geslachten, in de groei, 
de welstand en het aanzien van het volk. De zegen laat zich 
omschrijven als de concreet geworden wens van God tot wel-
zijn van mensen.
 Ook in de oudtestamentische wijsheidsliteratuur wordt 
veelvuldig over zegen gesproken. Dat is niet verwonderlijk als 
men bedenkt dat het in deze geschriften vaak gaat over zaken 
en taken uit het leven van alledag. Hier is niet het volk als 
geheel drager van de zegen, maar de enkeling wordt zegen in 
het vooruitzicht gesteld. De zegen van wijsheid manifesteert 
zich niet exclusief in Israël, maar is in alle culturen en gods-
diensten terug te vinden.

Zegen en vloek
In Deuteronomium 28:1-14 worden de zegeningen – in deze 
tekst verbonden met het beloofde land en het naleven van 
de geboden – breed uitgemeten. In dit bijbelboek stuiten 
we op de gedachte dat gezegend zijn verplichtingen schept. 
Indien Israël de geboden niet onderhoudt en andere goden 
naloopt, roept het volk de vloek over zich af. Zegen en vloek 
zijn elkaars tegenpolen. Vloeken is een blokkade opwerpen op 
de weg naar Gods toekomst, de komst van het Rijk in de weg 
staan. Een vloek is datgene waarop geen zegen rust, wat strij-
dig is met Gods bedoelingen om te komen tot een wereld van 
vrede in gerechtigheid. Terwijl de zegen solidariteit bewerkt, 
brengt de vloek scheiding en vervreemding teweeg. Zegen en 
vloek zijn het grote thema van de Bileamgeschiedenis (Numeri 
22-24). 

Zegeningen
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Gezegend worden – tot zegen zijn
Doorgaans is het God die zegen geeft, maar niet alle zegen 
komt ‘van boven’. Er is sprake van tweerichtingsverkeer: God 
zegent mensen en mensen zegenen God (vaak vertaald met: 
loven, prijzen, respectievelijk dankzeggen). Die lofprijzing zal 
evenwel altijd berusten op een gave of daad van Gods kant. Van 
een derde variant is sprake wanneer mensen elkaar met een 
goed woord zegenen of metterdaad tot zegen zijn (vaak wordt 
zegenen dan vertaald met: groeten, gelukwensen, bedanken, 
roemen). Gods zegenend handelen vraagt om resonantie. Het is 
een solidariteitverklaring die niet zonder respons kan blijven. 
Een zegening bevordert het welzijn en de kwaliteit van leven, is 
gemeenschapstichtend.
 Gezien de aard van de zegen is het niet verwonderlijk dat 
Gods zegeningen vrijwel altijd mensen betreffen. Eenmaal 
wordt vermeld dat het veld gezegend wordt (Genesis 27:27), 
maar het is duidelijk dat de opbrengst van het veld mensen 
ten goede komt. In het scheppingsverhaal worden, zoals reeds 
gememoreerd werd, ook dieren gezegend. In Genesis 2:3 en 
Exodus 20:11 zegent God de sjabbat, en wel omdat de sjabbat 
gemaakt is om de mens, om hem te bepalen bij Gods zegen en 
de daaruit voortvloeiende opdracht aan de mens om God bij de 
messiaanse voltooiing van zijn schepping te helpen. De Heer 
zegent het werk van Jobs handen en zijn verdere leven (Job 1:
10 respectievelijk 42:12). Hij zegent de woning van de recht-
vaardigen (Spreuken 3:33; vergelijk Jeremia 31:23), het gewas 
(Psalm 65:11) en het voedsel (Psalm 132:15); Hij zal brood en 
water zegenen van wie Hem dienen (Exodus 23:25), de vrucht 
van zijn schoot en de vrucht van zijn bodem (Deuteronomium 
7:13), het land (Deuteronomium 26:15) en zijn kracht (Deutero-
nomium 33:11), het werk van mensenhanden (Deuteronomium 
28:12).

Een opdracht voor priesters – een taak voor iedereen
Priesters krijgen van Godswege de opdracht de gemeente te 
zegenen (Numeri 6:22-27). Primair zijn het niet de individu-
ele leden van de geloofsgemeenschap die gezegend worden, 
maar heel Israël. Slechts op één plaats wordt vermeld dat een 
priester (Eli) individuele gelovigen (Elkana en Hanna) zegent 
(1 Samuël 2:20).
 Zegenen van het volk is aanvankelijk niet een privilege 
dat uitsluitend aan priesters is voorbehouden. Bij de ambts-
aanvaarding van de priesters zegenen Mozes en Aäron als cha-
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rismatische leiders van het volk (Leviticus 9:23). Mozes zegent 
het volk voor zijn dood (Deuteronomium 33:1). Ook koning 
David zegent het volk (2 Samuël 19:39). Bij de inwijding van 
de tempel spreekt Salomo eveneens een zegen uit over het volk 
(1 Koningen 8:14,55). Een enkele keer wordt vermeld dat een 
hooggeplaatst leider iemand zegent. Zo zegent Jozua Kaleb 
en koning David zegent Barzillai ten afscheid (Jozua 14:13; 2 
Samuël 19:39).
 Bovenstaande voorbeelden zijn ontleend aan het publieke 
leven. Daarnaast kan gewezen worden op tal van verhalen die 
illustreren dat er ook ‘thuis’, in het leven van alledag gezegend 
werd. Wanneer Isaäk oud geworden is, wil hij zijn oudste zoon 
Esau zegenen; de zieke Jakob zegent kort voor zijn dood zijn 
zonen en de zonen van Jozef - en in hen ook Jozef  zelf (Genesis 
27:1-4; Genesis 48 respectievelijk 49). Behalve de zegen op het 
sterfbed komen we het gebruik tegen om mensen die op reis 
gaan een reiszegen mee te geven. Wanneer Jakob voor Esau 
vlucht, krijgt hij een zegen van zijn vader mee, en wanneer 
Laban afscheid neemt van hem en zijn dochters zegent hij hen 
eveneens (Genesis 28:3-4 en Genesis 31:55). Ten slotte kan 
hier de bruidszegen nog genoemd worden. Rebekka wordt door 
haar broers gezegend (Genesis 31:55) en ook in het boek Tobit 
wordt een bruidszegen beschreven (Tobit 7:13).

Israël en de volkeren
De zegen is een dynamisch gebeuren. Wanneer God zich 
solidair verklaart met mensen, kan dat niet zonder gevolgen 
blijven. Het ‘vraagt’ om een antwoord. Anders gezegd: mensen 
worden gezegend niet alleen omwille van henzelf, maar ook 
om medemensen tot zegen te zijn. Een zegening bevordert 
daarmee het welzijn en de kwaliteit van leven, brengt mensen 
tot elkaar, zet aan tot vrede en gerechtigheid. Als de bekende 
steen in de vijver trekt de zegen om zo te zeggen steeds wij-
dere cirkels. Niets of niemand kan worden buitengesloten. 
De zegen heeft een universeel karakter, reikt tot de einden 
der aarde. Steeds wanneer in de Schriften gesproken wordt 
over de zegen die Israël wordt toegezegd, klinkt door dat ook 
de volkeren in die zegen zullen delen. Dergelijke uitspraken 
zijn zowel te vinden in de Thora, als bij de Profeten en in de 
Geschriften (vergelijk Genesis 12:1-3; Zacharia 8:13,23; Psalm 
67:2-6).

Zegeningen
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Nieuwtestamentische aspecten
In de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testa-
ment (circa 250 voor Chr.), is het Hebreeuwse brk consequent 
weergegeven met eulogein – goed over iemand spreken. Ook in 
het Nieuwe Testament is de bandbreedte van het begrip zegen 
zo breed als het kleurenspectrum van de regenboog: van de 
vruchtbaarheid van de aarde via het verlenen van bescherming 
en succes tot de gave van het eeuwige leven. De zegen wordt 
gezien als de heilbrengende kracht die:
- zaad rijkelijk doet groeien en de oogst laat gedijen (vergelijk 

de boerenregel in 2 Korintiërs 9:6v. en de gelijkenis van de 
akker in Hebreeën 6:7v.);

- het leven behoedt en bewaart (op grond van die verwachtingen 
worden kinderen bij Jezus gebracht, Marcus 10:13-16);

- mensen de verzekering geeft dat zij behoren bij het Koninkrijk 
van God (Marcus 10:13-16); het is een kracht ten goede die 
redding en heil brengt (Mattheüs 25:34; Handelingen 3:26; 
28:28; Galaten 3:8v.,14,18,29; 4:1-7; Efeziërs 1:3,11,13v.; 
Hebreeën 12:17; 1 Petrus 3:9); die gerechtigheid en eeuwig 
leven schenkt als gaven van de Geest (Galaten 3:6-14,21);

- in het geloof ook de gemeente versterkt en groeien laat 
(bijvoorbeeld Romeinen 1:8-15).

Over de zegen wordt gesproken in relatie tot schepping én ver-
lossing, kerk én koninkrijk.

Zegen verbonden met Christus
In vergelijking met het Oude Testament wordt de zegen in 
het Nieuwe Testament sterk verbonden met de persoon van 
Christus. Jezus Christus wordt niet alleen beschreven als de 
gezegende bij uitstek, het unieke aan hem is dat Hij als geen 
ander zegen brengt (Lucas 1:42; Marcus 11:9; Mattheüs 23:39). 
In de evangeliën is de kinderzegening in Marcus 10:16 de enige 
plaats waar de aardse Jezus zegent. Bij Lucas blijft de zegen 
gereserveerd voor de tijd na de opstanding (Lucas 24:50v.) en 
in de redevoering van Petrus vormt de zegen het doel van Gods 
zending (Handelingen 3:26). De nadruk wordt gelegd op Gods 
heilsplan voor de wereld en de komst van Jezus Christus als 
Verlosser.
 Deze concentratie van de zegen op Christus is het sterkst 
waarneembaar bij Paulus. Een sleutelrol speelt Galaten 3:6-4:7. 
De apostel knoopt aan bij de belofte aan Abraham dat hij geze-
gend zal worden in zijn zaad (enkelvoud!) en geeft daaraan de 
duiding dat in Christus de belofte vervuld is. De gelovigen ont-
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vangen door zijn plaatsvervangende vloekdood aan het kruis 
niet alleen gerechtigheid en (eeuwig) leven, als kinderen en 
erfgenamen van Abraham ontvangen zij ook de hem beloofde 
zegen.
 In de aanhef van de brief aan de Efeziërs wordt de zegen tot 
allesomvattend verzamelbegrip voor heil. De auteur introdu-
ceert het leidmotief zegen driemaal in 1:3 en geeft de heilsbete-
kenis van Jezus Christus aan door de zegen met zijn persoon 
te identificeren: God zegent ons in Christus, die zelf één en al 
zegen is. Gods zegen heeft in de persoon van Jezus Christus 
voor altijd een menselijk gezicht gekregen. Het gelaat dat God 
in de zegen heeft laten zien, is en was altijd al het gelaat van 
Jezus Christus. In Hem heeft Hij ons uitverkoren, al voor de 
grondlegging van de wereld (vers 4).

Naast teksten waar de zegen verstaan wordt vanuit het leven 
en handelen van Christus, komen ook teksten voor waar de 
zegen niet alleen in verband gebracht wordt met de persoon 
van Christus, maar ook met God de Vader en de heilige Geest. 
(2 Korinthiërs 13:13; Galaten 4:4-6; Efeziërs 1:3-14).

Zegenwensen
Volledigheidshalve zij hier nog gewezen op zegenwensen 
waarin de specifieke Griekse term eulogein ontbreekt. Een 
voorbeeld van een dergelijke zegenspreuk is de joodse begroe-
ting vrede (zij) met u, een alledaagse groet, die met name in het 
verhaal van de uitzending van de zeventig (Lucas 10:5), alsook 
in de mond van de opgestane Heer een pregnante betekenis 
krijgt. De wijze waarop de aäronitische zegen geformuleerd is, 
laat al uitkomen dat in het begrip zegenen andere noties mee-
klinken, zoals behoeden, omzien naar, genade en vrede.

Afscheidsrede
Aan deze priesterzegen herinnert in het Nieuwe Testament 
slechts de redactioneel vormgegeven afscheidszegen van 
Jezus aan het slot van het evangelie naar Lucas vanwege 
de opgeheven handen (Lucas 24:50). Toch betreft het hier 
niet de liturgische afsluiting van een offerdienst. Eerder nog 
doet de enscenering denken aan een afscheidszegen zoals 
we die kennen uit de oudtestamentische verhaaltraditie. De 
bewoordingen van de zegen worden niet weergegeven. In het 
evangelie naar Mattheüs is het net andersom. Aan het slot 
wordt niet verhaald van een zegen – althans niet expliciet 
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–, wel zegt Jezus ondersteuning toe aan zijn leerlingen met 
de woorden: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matteüs 28:
20). Niet alleen in het Oude Testament kunnen dergelijke 
toezeggingen verbonden worden met een zegen. In feite 
treft men in de meeste nieuwtestamentische brieven een 
dergelijke slot-‘zegen’ aan. In dit verband kan ook gewezen 
worden op de afscheidsrede in het evangelie van Johannes 
(14:16v.). In het vierde evangelie monden deze beloften uit in 
de toezegging van vrede, geformuleerd op een wijze die asso-
ciaties oproept aan de slotregel van de aäronitische zegen: 
‘Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef Ik jullie …’ (Johannes 
14:27). Hier is het evenwel niet God die vrede geeft, maar 
Jezus. Híj zegent zijn leerlingen met vrede (vergelijk Lucas 
24:50v. en 2 Tessalonicenzen 3:16a). Geheel in die lijn sluit 
dit betoog af met een naar Christus verwijzend vredesaanbod:  
‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zul-
len het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd 
moed: ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33). 

Zegen  en  handoplegging
In de traditie van Oud en Nieuw Testament kent de handeling 
van de zegen twee vormen. In het geval er meerdere mensen 
gezegend worden, is sprake van het opheffen van de handen 
(Leviticus 9:22; Jezus Sirach 50:20v.; Lucas 24:50v.) en bij het 
zegenen van enkelingen vindt een handoplegging plaats (bijv. 
Genesis 48:14-20; Marcus 10:16).  Vaak wordt gesproken over 
het opleggen van de handen, zonder dat dit ritueel een zege-
ning genoemd wordt (Numeri 27:18,23; Deuteronomium 34:
9; Handelingen 6:6; 8:17-19; 13:3; 19:6; 1 Timoteüs 4:14; 5:
22; 2  Timoteüs 1:6; Hebreeën 6:2). Wel gaan handoplegging 
en gebed soms samen, zodat incidenteel misschien toch 
gedacht kan worden aan een zegenbede (Handelingen 6:6; 13:
3). Hebreeën 6:1-3 laat duidelijk uitkomen dat het opleggen 
van de handen zeker niet als een bijkomstigheid mag worden 
beschouwd. Blijkbaar behoort de leer van de oplegging van 
de handen tot een onmisbaar onderdeel van het onderricht 
aangaande Christus. Slechts op twee plaatsen in het Nieuwe 
Testament wordt het opleggen respectievelijk opheffen van de 
handen aangemerkt als zegenen (Marcus 10:16 par.; Lucas 
24:50).
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Oudtestamentische gegevens
Wat de betekenis van het ritueel van de handoplegging is, 
wordt nergens toegelicht. Een globale inventarisatie van oud-
testamentische gegevens wijst uit, dat bij een offerritueel één 
hand op de kop van het offerdier wordt gelegd (onder andere 
Leviticus 1:4). Dit gebaar geeft aan dat het offerdier toebehoort 
aan degene die het offer brengt. Het offer wordt in zíjn naam 
gebracht, de genade zal hém ten deel vallen. Wanneer het offer 
door meer dan één persoon wordt gebracht, leggen alle betrok-
kenen het dier de handen op (Exodus 29:10,15,19; Leviticus 
4:15; 8:14,18; 2 Kronieken 29:23). De gedachte dringt zich op 
dat het offerdier plaatsvervangend moet sterven. Dit betekent 
echter niet zonder meer dat de oplegging van de handen als 
zodanig het gebaar is, waarmee de plaatsvervanging tot uit-
drukking wordt gebracht.
 Het opleggen van de handen op de kop van een offerdier 
vormt ook een onderdeel van het ritueel voor de indiensttre-
ding van de Levieten (Numeri 8:9v.). Zij krijgen de handen opge-
legd van de (= alle) Israëlieten. Deze formulering laat uitkomen 
dat de Levieten Israëls gave (in plaats van de eerstgeborenen) 
aan de Heer zijn.
 Mozes legt zijn opvolger Jozua de handen op en dan kan 
van hem gezegd worden dat hij ‘vervuld was met de geest van 
wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee 
deden de Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had gezegd.’ 
(Numeri 27:23; Deuteronomium 34:9). Ook hier kan weer de 
vraag gesteld worden in hoeverre de autoriteit van Mozes en de 
geest der wijsheid worden overgedragen door handoplegging. 
Eerder geschiedt dit door de begeleidende woorden waarmee 
de ambtsbevoegdheden worden overgedragen. Met de handop-
legging wordt het gesprokene onderstreept: híj is het, die met 
de geest is toegerust en volmacht heeft ontvangen het werk van 
Mozes voort te zetten.
 Handoplegging kan ook gebruikt worden om mensen te 
vervloeken. In het boek Leviticus wordt de casus beschreven 
van een man die de Naam van de Heer vervloekt (Leviticus 
24:13v.). Getuigen van het misdrijf wijzen de beklaagde als 
schuldige aan en nemen hun verantwoordelijkheid voor de 
terechtstelling van de delinquent. Een vergelijkbare situatie 
wordt beschreven in het boek Daniël: de kuise Susanna wordt 
door de oudsten beschuldigd van overspel en zij bevestigen die 
aanklacht door haar de handen op te leggen.
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Handoplegging in het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament komt handoplegging in een viertal 
verschillende situaties voor:
– slechts één keer wordt melding gemaakt van een zegening met 

handoplegging: Jezus zegent kinderen en brengt daarmee tot 
uitdrukking dat ook zij tot het Rijk Gods behoren (Marcus 10:
13-16);

– bij genezingen wordt kracht overgedragen. Oplegging van 
de handen of aanraking is het middel waardoor aan iemand 
Gods kracht wordt medegedeeld (Marcus 5:23 par.; 6:5; 7:32; 
8:23,25; [16:18]; Lucas 4:40; 13:13; Handelingen 9:12,17; 28:
8);

– deze oude voorstelling ontwikkelt zich in de oudste christelijke 
gemeenten tot gave van de Geest door handoplegging na de 
bediening van de doop in de zin van een bevestiging tot het 
algemeen priesterambt van de gelovigen (Handelingen 8:14-
19; 19:1-7; vergelijk 9:12,17);

– eenzelfde voorstelling treffen we ten slotte aan bij de be-
vestiging van ambtsdragers in de Pastorale brieven (1Timoteüs 
4:12; 2 Timoteüs 1:6; vergelijk 1 Timoteüs 5:22). Vóórstadia 
komen we tegen in het boek Handelingen: a) de aanstelling 
van de zeven (6:6) en b) de uitzending van Barnabas en 
Paulus aan het begin van Paulus’ eerste zendingsreis (13:3). 
Met de handoplegging wordt niet beoogd de gave van de Geest 
mee te delen, maar het ritueel heeft hier een autoriserende 
functie. Beide aspecten worden pas in de Pastorale brieven 
met elkaar versmolten.

Zowel in de oud- als in de nieuwtestamentische teksten blijkt 
dat de context waarin de handen worden opgelegd, in hoge 
mate bepalend is voor de betekenis die aan dit gebaar moet 
worden toegekend. Wanneer we de verschillende aspecten 
van de handoplegging de revue laten passeren, kan in ieder 
geval wel geconcludeerd worden dat de handoplegging bij een 
zegening niet louter een illustratieve functie heeft. Het opleg-
gen van de handen draagt effectief bij aan de werking van de 
zegening.

Wie legt de handen op?
En dan nog de vraag wíe de handen oplegt. Afgezien van de 
levietenwijding door het volk Israël komt in het kader van het 
overdragen van ambtsbevoegdheden handoplegging voor bij 
de opvolging van Mozes en van profeten en leraren. In de lijn 
van Numeri 27:18-23 werd de bevestiging van iemand in het 
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leraarsambt in Israël verleend door een lid van het Sanhedrin. 
Het is een teken dat duidt op het verlenen en ontvangen van 
ambtsbevoegdheid. De gekwalificeerde leraar staat nu als 
gevolmachtigde in de opvolging van Mozes’ leerambt.
 Een totaal andere situatie doet zich voor wanneer Jakob 
zijn kleinzonen Efraïm en Manasse de handen oplegt en hen 
zegent. Dat hier expliciet verhaald wordt over een zegen onder 
handoplegging, hangt uiteraard samen met de vermeende ver-
wisseling van Jozefs zonen.

In het Nieuwe Testament wordt de lijn doorgetrokken dat per-
sonen die een vooraanstaande en min of meer officiële functie 
in de gemeente bekleden, zoals apostelen (Handelingen 6:6; 8:
17; 19:6; 2 Timoteüs 1:6; 2 Timoteüs 5:22), profeten en leraars 
(Handelingen 13:1-3) en oudsten (1 Timoteüs 4:14), de handen 
opleggen. Omdat de tempel in Jeruzalem zijn heilsbemidde-
lende functie verloren heeft en het heil gebonden is aan de 
dood en opstanding van Christus, vormt het behoren tot het 
priesterschap niet langer een voorwaarde voor het (publieke-
lijk) verlenen van de zegen zoals in het jodendom, maar staat 
de handoplegging volledig in het teken van de evangeliever-
kondiging. Daarbij is, in ieder geval in het boek Handelingen 
en de Pastorale brieven, bij de tweede en derde generatie 
christenen in toenemende mate een tendens te bespeuren om 
de handoplegging te institutionaliseren en te binden aan de 
leidinggevende ambtsdragers in de gemeente en een eredien-
stelijk kader (Handelingen 13:2). Tegelijkertijd verandert het 
karakter van de handoplegging van een gebaar om kracht over 
te dragen bij genezingen naar een rite om de Geest te verlenen 
bij de doop en bij een bijzondere opdracht om de apostolische 
heilsboodschap door te geven.

Zegen en zalving
In nieuwtestamentische teksten wordt een zekere samenhang 
aangetroffen tussen zegen, handoplegging, gebed en zalving. 
In Jakobus 5:14 gaat de ziekenzalving vermoedelijk gepaard 
met een handoplegging. Weliswaar wordt dit niet met zoveel 
woorden vermeld, maar toch in de formulering aangeduid. De 
oudsten bidden niet voor de zieke, maar spreken een gebed uit 
over de zieke (ep auton). Een parallel kan gevonden worden in 
de ziekenzalving uit Marcus 6:13 respectievelijk 16:18, waar 
wel expliciet gesproken wordt van een handoplegging. In 
aanmerking genomen dat de zieken bij Marcus als zwakken 
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worden aangeduid, hebben zalving en handoplegging op beide 
plaatsen een helende werking door de overdracht van kracht. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van (olijf)olie, ook elders in de 
antieke wereld een geliefd geneesmiddel. Olie werd naast een 
natuurlijke ook een ‘bovennatuurlijke’ werking toegeschreven. 
Het gebed treedt niet in concurrentie met de olie, maar voert de 
helende werking op God terug. Daarmee wordt het risico van 
een magisch misbruik van de zalving geminimaliseerd. De ver-
binding van olie, handoplegging en gebed wijzen in de richting 
van een holistisch verstaan van de genezing, waarbij medische 
en godsdienstige aspecten niet volledig te scheiden zijn, maar 
elkaar aanvullen en versterken.

Ziekenzalving
De handoplegging met zalving is in Jakobus 5:14 eerder 
een geneeswijze dan een zegening. Toch hebben beide niet 
alleen een gemeenschappelijke wortel in de voorstelling van 
het overdragen van kracht, ze hebben ook een vergelijkbare 
functie. De zegen brengt immers net zo tot uitdrukking dat 
de gezegende behoort tot het Rijk van God (Marcus 10:13-16) 
als de genezingen een verwijzing zijn naar het aanbreken van 
Gods heerschappij (vergelijk Matteüs 12:28 par.; Lucas 11:20 
met Matteüs 4:17,24) en in de vorm van een teken anticiperen 
op het heil van de nieuwe schepping (vergelijk Matteüs 11:4-6 
par.; Lucas 7:22v. en de toespeling in Marcus 7:37 op Genesis 
1:31). In dit perspectief krijgt ook het vergevingsaspect van 
Jakobus 5:15 zijn zin. Daarom heeft de handoplegging niet 
alleen een helende betekenis met het oog op de gezondheid, 
maar ook een heilzame werking in de verhouding tot God, in 
zoverre daarmee het vertrouwen gesterkt wordt dat God heil 
teweeg kan brengen ook wanneer Hij geen genezing schenkt. 
Hij kan tijdens het leven van een zieke genezing brengen, maar 
ook de kracht geven om deze ziekte te dragen, Hij kan een einde 
maken aan het lijden, de dood overwinnen en het leven tot vol-
eindiging brengen. Daarom blijft de handoplegging naast zijn 
helende werking ook het karakter dragen van een zegening. 
Voor degene die gezegend wordt, houdt het een bevestiging in 
te behoren tot het Rijk van God, onafhankelijk van de vraag of 
in de gezondheidstoestand een verbetering intreedt of niet.

Zalving als gave van de Geest
Van de zalving met olie in de letterlijke betekenis dient de zal-
ving in overdrachtelijke zin (chriein) onderscheiden te worden. 
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Laten we de teksten buiten beschouwing waar de woordstam 
gebruikt wordt om aan te duiden dat Jezus de Christus is, dan 
resten er slechts twee teksten (2 Korintiërs 1:21 en 1 Johannes 
2:20,27; in beide teksten wordt impliciet verwezen naar de gave 
van de Geest, die met de doop verbonden is. Expliciet wordt 
het verband pas aan het einde van de tweede eeuw gelegd door 
Tertullianus en Theophilus van Antiochië: Daarom heten wij 
dus christenen, omdat wij met Gods olie gezalfd zijn.) waar 
eraan herinnerd wordt dat christenen de zalving ontvangen 
hebben. Het verband tussen zalving en het ontvangen van de 
Geest wordt al in het Oude Testament gelegd en komt ook in 
het Nieuwe Testament voor (vergelijk 1 Samuël 16:13; Jesaja 
61:1; Lucas 4:18; Handelingen 10:38). Van een ritueel voltrok-
ken zalving na de doop is pas in de oude kerk bij Tertullianus 
sprake. Daarmee zijn handoplegging en zalving niet enkel en 
alleen verstaan als een gebaar om de Geest uit te delen, maar 
zijn ze een integraal deel van de doop geworden.

In het Nieuwe Testament komen dus twee tradities naast 
elkaar voor, die van elkaar te onderscheiden zijn, een letterlijke 
en figuurlijke. De zalving in Jakobus 5:14 bouwt voort op de 
genezingen die Jezus’ jongeren hebben verricht en waarmee zij 
een heilzame kracht op zieken hebben overgedragen. Het ritu-
eel van de zalving in overdrachtelijke zin staat in het teken van 
het schenken van de Geest. Het knoopt aan bij de zalving van 
de Messias, geeft uitdrukking aan het behoren bij Christus. 
Deze zalving is derhalve met de doop verbonden.

Het is in de lijn van de traditie dat een ziekenzegening dan wel 
een ziekenzalving kan worden toegediend door een geordend 
predikant, en voorts door een ieder die daartoe volmacht krijgt 
van de geloofsgemeenschap.

Praktisch-theologische bezinning
In het kader van de praktische theologie kan vanuit twee 
invalshoeken naar de zegen worden gekeken: vanuit de litur-
giek en vanuit het pastoraat. Zegeningen zijn een vorm van 
liturgisch pastoraat, en omgekeerd kan gezegd worden dat in 
de context van de liturgie de zegen een bij uitstek pastoraal 
moment is. Hoewel de setting waarbinnen een zegen verleend 
wordt kan verschillen, is het zaak om die samenhang niet uit 
het oog te verliezen. Juist wanneer de zegen meer individueel 
gericht is – en dat zal met name het geval zijn in situaties 
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waarin de zegen gepaard gaat met een handoplegging – kan 
de geloofsgemeenschap als geheel niet buiten beeld blijven. 
Een zegening vraagt om continuïteit en een bredere setting. 
Enerzijds komt de zegen tot ons vanuit de joods-christelijke 
geloofstraditie met alles wat er in dat woord zegen meeklinkt. 
Maar wat misschien nog meer zegt, is dat de zegen het in zich 
heeft gemeenschap te stichten en mensen tot elkaar te bren-
gen. De dynamiek van de zegen gaat van binnen naar buiten en 
reikt tot de einden der aarde. Niemand wordt buitengesloten. 
Dit betekent om zo te zeggen dat de zegen niet ‘los’ verkrijgbaar 
is. Omgekeerd moet bedacht worden dat ook waar de aanwe-
zige gelovigen collectief gezegend worden, de strekking van de 
boodschap altijd een persoonlijke is: míj wordt hier en nu van 
Godswege genade en vrede aangezegd. Dit houdt dan ook weer 
in dat ík geroepen wordt anderen tot zegen te zijn.

Het liturgische aspect
Gezegend wordt er in de kerk veelvuldig. Aan het einde van 
een kerkdienst wordt de gehele gemeente gezegend. Maar ook 
bij een doop, bij de openbare geloofsbelijdenis, bij de ambts-
bevestiging van een predikant of een kerkenraadslid worden 
mensen gezegend. Een ernstige ziekte kan aanleiding zijn tot 
het uitspreken van een zegen. Ook wanneer iemand op sterven 
ligt, is een afscheidszegen waarmee de stervende wordt toe-
vertrouwd aan Gods genade (Valetzegen) een zinvol gebeuren. 
In het verleden werd mensen die een grote reis gingen maken 
een reiszegen meegegeven. Voor wie een pelgrimstocht gaat 
ondernemen, is dat overigens nog steeds goed gebruik. Ook in 
andere situaties kan een zegening op zijn plaats zijn: bij uit-
zending naar een bijzondere werksituatie of aanvaarding van 
een bijzonder ambt. Met name onder Surinamers is het usance 
een geestelijke uit te nodigen voor een huiszegen wanneer men 
een nieuwe woning betrekt. De viering van een verjaardag op 
kroonjaren zal evenmin zonder een zegening voorbijgaan.

Wie zegent wie?
Een vraag is opnieuw ‘wie zegent wie’? Vanuit de gedachte van 
het priesterschap van alle gedoopten kan op voorhand worden 
uitgesproken dat het verlenen van de zegen geen voorrecht is 
van geordineerde voorgangers. In principe is iedereen geroepen 
medemensen en de schepping als geheel tot zegen te zijn. Soms 
kan het geboden zijn dit te expliciteren in het uitspreken van 
een zegen. Zoals aan de hand van oudtestamentische teksten, 
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maar ook met tal van voorbeelden uit de traditie van het joodse 
geloofsleven geïllustreerd kan worden, wordt er niet alleen 
gezegend in het kader van de eredienst, maar maken zegenin-
gen ook deel uit van rituelen in huiselijke kring. Het uitspre-
ken van een zegenwens bij een ontmoeting of een afscheid, het 
zegenen van de sjabbat of de zegen die op een sterfbed wordt 
uitgesproken over nabestaanden laten dat zien. In het chris-
tendom zijn veel van dergelijke gebruiken bewaard en nieuwe 
ontstaan. Bekend is het gebruik in katholieke huisgezinnen 
– maar zeker niet alleen daar – dat een kind door zijn moeder 
of vader ’s avonds na het avondgebed gezegend wordt. In dit 
verband kan ook gewezen worden op de ochtend- en avondze-
gen van Luther.
 Waar ter wille van de goede orde de bediening van het 
openbare ambt van Woord en Sacrament is toevertrouwd aan 
predikanten, namelijk wanneer de gemeente samenkomt en de 
woordverkondiging respectievelijk de viering van de sacramen-
ten een publiekelijk karakter heeft, wordt de ambtshandeling 
van het zegenen uitsluitend door een predikant verricht. Zo 
geschiedt de inzegening van een huwelijk door een predikant 
van de gemeente of door een andere in overleg met het bruids-
paar door de kerkenraad uit te nodigen predikant (Ordinantie 
5-3-5).

Wie er in een zegenviering voorgaat, is dus mede afhankelijk 
van de plaats waar de dienst gehouden wordt. Hieronder wordt 
weergegeven wie bij welke gelegenheid voor kan gaan en de 
zegenhandeling verricht.

Persoonlijke boete elke gedoopte
Gezamenlijke boetedienst predikant, kerkelijk werker

Dankzegging en zegen na de geboorte of adoptie van een kind
 in de eredienst: predikant
 thuis: predikant, ouderling, 
 kerkelijk werker
    
Reiszegen in de eredienst: predikant
 thuis: predikant, ouderling, 
 kerkelijk werker 
 (ook huisgenoten kunnen hier de 
 zegenhandeling verrichten)
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Zegening en zalving van  zieken
 in de eredienst: predikant, 
 kerkelijk werker
 thuis: predikant, ouderling, 
 kerkelijk werker

Huiszegen predikant, ouderling, kerkelijk 
 werker 
 (ook de bewoners kunnen hier de 
 zegenhandeling verrichten)

Tafelzegen  elke aanwezige

Ingebruikneming van kerkgebouwen
 predikant

Trouwviering predikant

Het zegenen van roerende en onroerende goederen
In de eerder gestelde vraag ‘wie zegent wie?’ ligt impliciet de 
gedachte opgesloten dat de zegen mensbetrokken is. Ook waar 
het in de traditie van de kerk gewoonte is geworden niet alleen 
mensen te zegenen, maar ook voorwerpen, huizen, kerken, 
vervoermiddelen, landerijen, et cetera, wint het besef veld dat 
het in die gevallen ten diepste toch ook gaat om het welzijn van 
de mensen die in de betreffende huizen wonen, daar ter kerke 
gaan, zich veilig (!) verplaatsen, aangewezen zijn op de oogst 
van het land, et cetera. Stoffelijke zaken bedoelen in dat geval 
om geloof bij de ontvanger te bewerkstelligen en om die in rela-
tie tot de Eeuwige te brengen. Een voorbeeld: de zegening van 
eten en drinken aan tafel is niet alleen een erkenning van de 
Schepper, maar houdt tevens een erkenning in van het voed-
sel dat wij tot ons nemen. Want ‘alles wat God geschapen heeft 
is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank 
wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van 
God en door het gebed’ (1 Timoteüs 4:4). Een zegening zal in de 
regel niet een op zichzelf staand gebeuren zijn, maar liturgisch 
worden ingekaderd. Er zal een woordverkondiging plaatsheb-
ben – hoe summier ook –, waardoor de kans op een ongewenste 
interpretatie van het ritueel aanmerkelijk gereduceerd wordt. 
In veel zegenbeden is een anamnetische gebedsvorm herken-
baar, waarbij de deugden of daden van de Eeuwige in herin-
nering worden geroepen. Bovendien wordt in deze zegenbeden 
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dikwijls met zoveel woorden geappelleerd aan de menselijke 
verantwoordelijkheid. De beeltenis van de heilige Christoffel 
kan nooit een excuus zijn voor roekeloos rijden!

Bijzondere situaties
De laatste jaren zien we ook in de protestantse wereld de 
behoefte aan rituelen, waaronder  zegeningen, weer toenemen. 
De kinderzegen voor (nog) niet gedoopte kinderen is daarvan 
een duidelijk voorbeeld, de vraag naar het zegenen van levens-
verbintenissen een ander. In dit verband kan ook gedacht 
worden aan wat in de Angelsaksische wereld Healing Ministry 
genoemd wordt en met name binnen de charismatische bewe-
ging navolging heeft gevonden. In de Verenigde Staten ontwik-
kelde zich de methode van de Therapeutic Touch. De uit Fin-
land afkomstige Thomasmis verdient eveneens vermelding. 

Het pastorale aspect
Tot slot nog een enkele opmerking over de functie van de zegen 
in het pastoraat. De zegen is een teken dat verwijst naar Gods 
nabijheid en hulp. God gaat mee op de weg die mensen gaan of 
móeten gaan. Bijvoorbeeld in het geval dat iemand een operatie 
moet ondergaan, te horen heeft gekregen dat zij/hij nog maar 
kort te leven heeft, of bij het overlijden van een naaste. Er zijn 
tal van gelegenheden waarbij het verlenen van een zegen zinvol 
is en heilzaam kan werken. Daarbij behoeft zeker niet alleen 
gedacht te worden aan crisispastoraat. Na ieder huisbezoek 
kan in principe bij het afscheid nemen een zegengroet worden 
uitgesproken.
 Twee aspecten verdienen in het bijzonder aandacht. De 
zegen is een rite. Juist in kritieke situaties kan het moeilijk 
zijn spontaan de goede woorden te vinden. En wat in dit ver-
band misschien nog belangrijker is: de zegen is een handeling 
waarbij woorden tot een minimum beperkt (kunnen) blijven. 
Woorden en gebaren zijn vertrouwd, wat zowel voor degene die 
zegent als voor degene die gezegend wordt een geruststelling 
kan zijn. De zegen is ook een handeling waarbij de pastor een 
stap opzij zet en ruimte maakt voor de Eeuwige. De zegen is 
een rite van nabijheid. De lichamelijke nabijheid bij het opleg-
gen van de handen is groot, maar wil toch vooral transparantie 
creëren om te laten ‘voelen’ dat ons leven in Gods hand is.
 Ook voor de pastor kan dit van betekenis zijn. Het kan het 
afscheid nemen in tragische omstandigheden gemakkelijker 
maken. Het kan de pastor helpen om weer ‘los te laten’ en 

Zegeningen
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open te staan voor (de noden van) anderen of anderszins, in 
de goede betekenis van deze uitdrukking, ‘over te gaan tot de 
orde van de dag’. Het oude gebruik van de ziekenzegening en/of 
ziekenzalving heeft, ook in het basispastoraat, opnieuw breed 
ingang gevonden. Zieken en stervenden vinden vrede, worden 
bemoedigd en getroost om ook dit stuk van hun levensweg te 
gaan in het geloof dat God met hen meegaat. Ook hier geldt dat 
zieken vaak niet meer bereikbaar zijn voor woorden. Het moet 
kort en krachtig. Lichamelijke aanraking reageert op andere, 
diepere lagen in een mens. De zegen reikt verder, wijst verder, 
komt tot vervulling in het eeuwig leven en in de zegening van 
God: soli Deo gloria.

Inleiding zegeningen
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Dankzegging en zegen
na geboorte of adoptie van een kind
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Inleiding 

De dankzegging en zegen na geboorte of adoptie van een kind 
vindt plaats in het ouderlijk huis van het kind, of op zondag 
temidden van de gemeente. Deze orde verwijst niet naar de 
doop, maar geeft slechts vorm aan het woord van de apostel: 
‘Vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden’ 
(Filippenzen 4:6).
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Toelichting

Vindt de dankzegging en zegen na geboorte of adoptie van een 
kind aan huis plaats, dan is het een zelfstandige orde: inlei-
dend woord, psalm, schriftlezing, gebed en zegen. Bij de zegen 
worden ouders en kind(eren) achtereenvolgens de handen 
opgelegd onder het uitspreken van drie zegenwoorden – Vader, 
Zoon en heilige Geest – beaamd door alle aanwezigen.
 In de eredienst op zondagmorgen kan deze dankzegging 
een plaats krijgen bij de voorbede, in een vereenvoudigde vorm. 
Zowel psalm als schriftlezing hebben immers al geklonken. Na 
een enkel schriftwoord en de korte inleiding volgen meteen het 
gebed en de zegen (die dezelfde vorm hebben als aan huis).
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Orde voor dankzegging en zegen na 
geboorte of adoptie van een kind

Indien dankzegging en zegen in de kerk plaatsvinden, klinkt eerst 
een
SCHRIFTWOORD
bijvoorbeeld Marcus 9:36-37 of 10:14b-16

INLEIDING
voorganger
 N en N,
 jullie hebben dit kind ontvangen
 als een gave uit Gods hand.
 Dankbaar willen wij zijn naam zegenen -
 Hij die de mensenkinderen zegent
 met zijn tegenwoordigheid.

Indien dankzegging en zegen aan huis plaatsvinden 
PSALM of GEZANG 
     Liedsuggesties blz. 432-433

Indien dankzegging en zegen aan huis plaatsvinden 
LEZING uit de heilige Schrift
bijvoorbeeld Jesaja 59:21; Marcus 9:36-37 of 10:14b-16

GEBED  

 Eeuwige, onze God,
 uw barmhartigheid kent geen einde.
 Wij danken u voor N
 die Gij aan ons hebt toevertrouwd.
 Laat allen die om de geboorte/komst van dit kind 
 zijn verblijd
 uw blijvende aanwezigheid ervaren.
  in geval van adoptie 
  Zie om naar hen 
  die tot nu toe voor dit kind hebben gezorgd,
  behoed en bewaar hen
  en geef uw vrede in hun harten.
 Geef N en N geduld en wijsheid
 om hun kind(eren) groot te brengen

Zegeningen / Dankzegging en zegen na geboorte 
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 in waarheid en genegenheid,
 en sta allen bij die hen met liefde en trouw omringen.
 Door Christus, onze Heer.
 Amen.

ZEGEN
De voorganger legt kind(eren) en ouders achtereenvolgens de handen 
op
 God de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt,
 vervulle je met liefde.
 Amen.

 God de Zoon, die onder de mensen woont,
 geve je genade.
 Amen.

 God de heilige Geest, die ons samenbrengt tot één huis,
 beware je in vrede.
 Amen.

of adoptie van een kind – Orde 
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 Liedsuggesties 

Afkortingen van liedbundels

LbK Liedboek voor de Kerken
DB deel I Dienstboek – een proeve, Schrift – Maaltijd – Gebed
ZG Zingend Geloven
GvL Gezangen voor Liturgie
OKG Oud-Katholiek Gezangboek
LG Liturgische Gezangen
EL Evangelische liedbundel
Eva Eva’s Lied
Tr Troost, Zingende Gezegend 

Plaats in de orde Eerste regel Bundel

Psalm of gezang Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven LbK Psalm 8
 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam GvL Psalm 8-I
 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam GvL Psalm 8-II = OKG 205
 Gij zijt mijn God van de moederschoot GvL Psalm 22-II
 Juicht Gode toe, bazuint en zingt LbK Psalm 100
 Juicht voor de Heer, aarde alom! GvL Psalm 100-I = OKG 255
 Treedt aan! Zegent de Heer! GvL Psalm 100-II
 De Heer is het die u behoedt DB deel I, Psalm 121, ant. II
 De Heer, Hij is uw behoeder GvL Psalm 121-I, ant. II = OKG 270
 Als de Heer het huis niet bouwt LG I, 102 (Psalm 127)
 Wanneer de Heer het huis niet bouwt LbK Psalm 127
 Heer Jezus, Gij die als een kind LbK 332
 O Here God, ons liefst verlangen LbK 333
 Het koninkrijk is voor een kind ZG I/II, 67
 Jouw leven staat aan het begin ZG I/II, 71 = GvL 626 = OKG 737
 In de ongerepte morgen ZG IV, 27
 In de schoot van mijn moeder ZG V, 77 = GvL 625
 Een levensweg te gaan  ZG VIII, 38
 Niet zonder de aarde ZG VIII, 45
 Ergens komt een kind vandaan GvL 438 = LG (I) 158
 Kind van God gegeven Tr 232
 Spreid uw dragende vleugels over ons uit Eva 97
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Reiszegen
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Inleiding

Het leven van mensen wordt wel gezien als het gaan van een 
weg, als een onderweg zijn. Op die weg zijn verschillende 
momenten en halteplaatsen te markeren. De ene periode is 
niet de andere. Men komt ergens aan en vertrekt. Men komt 
thuis of zoekt een andere bestemming. Men verlaat zijn ver-
trouwde omgeving en vestigt zich tijdelijk elders. Een familielid 
wordt opgezocht of men gaat een taak vervullen of werkkring 
aanvaarden ver buiten de eigen woonomgeving. Een ongekende 
toekomst, een nieuwe cultuur wacht. Nieuwe mensen worden 
als naasten ontdekt. De dagelijkse gang van zaken wordt door-
broken. Het leven zelf wordt ervaren als een reis. De mens is 
onderweg. Gaandeweg zoekt men naar en hoopt men op een 
uiteindelijke bestemming.

God stuurt mensen ook op weg. Abraham wordt geroepen zijn 
vertrouwde omgeving te verlaten, Mozes dient zijn werk een 
nieuwe inhoud te geven op een andere plaats. Ook Jezus was 
voortdurend onderweg. Zij allen hebben ervaren dat God met 
ons mee trekt. We zijn op zoek naar de stad van de vrede, om 
burgers te worden van een hemels vaderland, op aarde belijden 
wij vreemdelingen en bijwoners te zijn (Hebreeën 11:13-16). 
Tot aan de uiteinden der aarde, tot in alle windstreken zullen 
de leerlingen van Jezus gaan, gesterkt door zijn aanwezigheid: 
‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20). In het voetspoor 
van Christus worden zijn discipelen ‘aanhangers van de Weg’ 
genoemd (Handelingen 9:2).

Ons onderweg zijn mag gezegend zijn, ons gaan begeleid door 
gebed. Onze ‘vaart’ kan een bedevaart zijn. Zo zijn we biddend 
onderweg, gedragen door de gemeenschap met wie wij verbon-
den blijven. Daarbij kunnen vertrek en aankomst bijzonder 
zegenrijk zijn, duidelijke markeringspunten. Op deze wijze 
wordt ook inzichtelijk dat ons leven een reis is op weg naar 
anderen, naar de Ander. Een doortocht naar nieuw leven, een 
pelgrimage, gepaard met een proces van loslaten en sterven. 
Met kans op onzekerheden en gevaren, van niet weten of men 
aankomt of terugkomt. Elke reis kan ervaren worden als een 
geschenk, een tijd van genade. Men wordt rijker.

Zegeningen / Reiszegen
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In de kring van de gemeente, in de kerk of thuis, kan op momen-
ten dat mensen besluiten een langere tijd op weg te gaan om 
als levensoriëntatie een bepaalde plek te bezoeken, gebruik 
gemaakt worden van de volgende ‘orde voor een reiszegen’. 
Deze is geschikt voor een gezamenlijke reis - bijvoorbeeld wan-
neer er een bezoek gebracht wordt aan een partnergemeente - 
als wel voor persoonlijk gebruik. Het is ook mogelijk om slechts 
enkele onderdelen ervan te gebruiken. In ieder geval zal de 
kern van de orde, na een kort openingswoord, bestaan uit een 
Schriftwoord en een zegen voor de reiziger/pelgrim. 
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Toelichting 

Plaats van de reiszegen
Wanneer de reiszegen in de zondagse eredienst plaatsvindt, 
kan deze voorafgaan aan de voorbede. De ‘wegzending’ aan 
het eind van de viering, voor de slotzegen, leent zich ook goed 
voor de reiszegen. De zegen voor de gemeente aan het einde van 
de kerkdienst wordt zo opnieuw begrepen als een toezegging 
van Gods nabijheid voor ons allen die onderweg zijn. Vindt de 
zegening door de week plaats in het kerkgebouw temidden van 
vrienden, dan zal de orde zelf voldoen. In huiselijke kring is 
een moment vlak voor vertrek mogelijk, wellicht aansluitend 
op een gezamenlijke maaltijd.

Voorganger
Vertrekt een pelgrim of iemand die wordt uitgezonden vanuit 
de kring van de gemeente, dan is de predikant de eerst aan-
gewezen persoon om voor te gaan. Een handoplegging als 
zegengebaar zal de reiziger daarbij sterken. In huiselijke kring, 
waarbij de door de gemeente aangewezen ambtsdrager niet 
aanwezig is, kunnen huisgenoten de pelgrim de handen opleg-
gen, of eventueel met een handdruk of omhelzing de zegenwens 
bekrachtigen.   

Inleidend woord
Hier zal de aanleiding van de reis en de motivatie van de rei-
ziger onder woorden gebracht worden. Men zal, in het licht 
van het evangelie, ook wijzen op Christus die ‘de weg’ wordt 
genoemd en die met zijn leerlingen onderweg is.

Reistekst
Te overwegen valt de pelgrim een Schriftwoord mee te geven. 
Deze kan onderweg op plekken van stilte en bezinning een lei-
draad zijn om de gedachten te ordenen en zich doel en beteke-
nis van de reis te herinneren. Ook kunnen (lied)teksten uit de 
‘orde’ daarvoor dienen, bijvoorbeeld de volledige tekst van de 
zegen of het reisgebed voor een pelgrim. Een oude gewoonte is 
om de reiziger een klein broodje aan te reiken, dat samen met 
het Schriftwoord het geestelijk en lichamelijk noodzakelijke 
voedsel uitdrukt. Daarnaast kan men ook denken aan een 
zakbijbeltje of reisicoon.
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Orde voor de reiszegen

OPENING

 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
 leer mij uw paden te gaan.
 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
 want u bent de God die mij redt.
 Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Ps. 25:4-5;
 liefde en trouw zijn de weg van de HEER. 9a;10a 

INLEIDEND WOORD

GEBED

 Laat ons bidden.
 … gebedsstilte …
 Goede God,
 Gij die wandelde in de hof, op zoek naar de mens,
 die met Jakob mee zijt getrokken in zijn omzwervingen,
 die Ruth hebt begeleid naar een vreemd land
 en Tobias door uw heilige engel beschermde,
 wil ook nu uw dienaars vergezellen
 en hen bewaren voor alle verzoeking en alle kwaad.
 Breng hen veilig naar de plaats van hun bestemming,
 leid hen bij alles aan uw hand 
 en doe hen vol goedheid terugkeren
 tot eer van uw Naam.
 Amen.

  of

  Laat ons bidden.
  … gebedsstilte …
  Heer Jezus,
  Gij die de weg, de waarheid en het leven zijt,
  Gij hebt uw apostelen uitgezonden
  om vrede te brengen in de huizen van mensen.
  Gij zijt ons voorgegaan, uw koninkrijk tegemoet.
  Behoed en bewaar hen die op pad gaan,
  blijf hen nabij met uw troost en zegen
  en leid ons tot aan het eind van onze wegen.
  Amen.



440 441

LEZING uit de heilige Schrift
bijvoorbeeld Jesaja 2:2-3; Lucas 24:13-16; Matteüs 10:40-42; Johan-
nes 14:4-6; Hebreeën 11:8-9; Hebreeën 13:14-16

ANTWOORDPSALM 

 Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
 van waar komt mijn hulp?
 Mijn hulp komt van de HEER
 die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Hij zal je voet niet laten wankelen,
 hij zal niet sluimeren, je wachter.
 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
 hij waakt over je leven,
 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen
 van nu tot in eeuwigheid.  Ps. 121:1-3,7-8

  of

  Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
  Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten,
  dan volg ik die tot het einde toe.  Ps. 119:1,33
     Liedsuggesties blz. 448-451

OVERWEGING

LIED
     Liedsuggesties blz. 448-451

REISZEGEN

 Heer, mogen onze wegen gericht zijn
 op het volbrengen van uw wil. 
 Zend ons hulp vanuit uw heiligdom Ps. 20:3
 en bevrijd ons vanuit Sion.
 Wees Gij een gids voor ons uit
 en een beschermer tegen alle kwaad.

 God vertrouwt je toe aan zijn engelen,
 die over je waken waar je ook gaat.
 Hun handen zullen je dragen,
 je voet zul je niet stoten aan een steen.  Ps. 91:11-12

Zegeningen / Reiszegen
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onder handoplegging door de dienaar des Woords
 De HEER zegene en Hij behoede u,
 De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
 en zij u genadig.
 De HEER verheffe zijn aangezicht over u
 en geve uw vrede.
 Amen.
  
onder handoplegging door een ander/anderen
 De Eeuwige moge voor u uitgaan
 als een licht op uw weg door het leven.
 
 De Eeuwige moge naast u voortgaan,
 u beschermend met zijn arm.
 
 Moge de Eeuwige achter u zijn,
 wanneer gevaar in de rug u bedreigt.
 
 Moge de Eeuwige onder u zijn –
 een veilig net, wanneer u mocht vallen.
 
 De Eeuwige moge binnenin u zijn,
 uw Trooster in dagen van droefenis.
 
 De Eeuwige moge rondom u zijn
 als een schild, een beschutting.
 
 Moge de Eeuwige ook boven u zijn
 om u zijn zegen te geven.
 Amen.

VOORBEDE

 Heer, ontferm U,
 Christus, ontferm U,
 Heer, ontferm U.

 Onze Vader …
                      
 Voor wie dagelijks onderweg is, bidden wij:
 Heer, behoud hen, door uw hand.
 Voor wie op de vlucht is, voor geweld en honger:
 Heer, bescherm hen, door uw hand.

Orde
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 Voor wie het spoor is bijster geraakt,
 Heer, leid hen, door uw hand.
 Voor wie geen doel voor ogen heeft,
 Heer, breng hen thuis, door uw hand.
  
 Gij die ons voorgaat naar uw koninkrijk, 
 sta ons bij met uw genade.
 Wees onze leidsman
 naar het land van uw belofte.
 Door Jezus Christus, onze Heer.
 Amen.

ZENDING EN ZEGENBEDE

 Ga heen in de vrede van de Heer.
 God zij lof en dank.

 Zegene en behoede ons 
 de almachtige en barmhartige Heer,
 Vader, Zoon en heilige Geest.
 Amen.

LIED
     Liedsuggesties blz. 448-451

voorganger tot de pelgrims, bij het verlaten van de kerk
 Dat jullie in vrede mogen reizen. 
pelgrims
 In de naam van de Heer. Amen.

Zegeningen / Reiszegen
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Keuzeteksten 

Reisgebed voor een pelgrim  

1. Almachtige God,
 Gij houdt niet op uw goedheid te tonen
 aan hen die U liefhebben
 en Gij laat U vinden 
 door wie U zoeken.
 Wees uw dienaren genadig
 die hun pelgrimstocht aanvangen/vervolgen
 en hun schreden richten naar uw wil.
 Wees voor hen een schaduw in de hitte van de dag
 en een licht in het donker van de nacht.
 Schenk verlichting in hun vermoeidheid,
 opdat zij onder uw hoede 
 aan het einde van hun weg
 behouden aankomen.
 Door Jezus Christus, onze Heer.
 Amen.

2. Almachtige God,
 Gij schenkt steeds uw barmhartigheid 
 aan wie U liefhebben
 en voor wie U zoeken zijt Gij nergens ver weg.
 Wees aanwezig bij uw dienaren
 die op bedevaart gaan
 en richt hun weg naar uw wil, 
 zodat zij overdag omgeven zijn
 door uw heilzame schaduw
 en ’s nachts verlicht zijn 
 door het licht van uw genade,
 en onder uw begeleiding behouden aankomen
 op die plaats waarheen zij op weg zijn.
 Door Christus, onze Heer.
 Amen.

Wanneer een bijzondere plek in geloof wordt bezocht

3. Op bedevaart gaan
 zoals Abraham:
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 huis en dorp verlaten
 en hunkeren naar een
 nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 Uit de tent
 van zorgen en bekoringen komen
 om hoopvol te kijken 
 naar de sterren in de nacht.

 Met velen bidden
 bij de bron die Christus is,
 om verlossing en vertrouwen,
 om overgave en kracht,
 om vrede en verzoening.

 En blij terugkeren
 met vernieuwd geloof,
 met sterkere hoop,
 en met grotere liefde
 naar dezelfde plicht.

Bij aankomst op of vertrek van een ‘stille gewijde, heilige 
plek’ 

4. Wandel behoedzaam als u hierheen komt,
 want God is hier eerder dan u.
 Wandel deemoedig als u hierheen komt,
 want twee of drie zijn hier vergaderd.
 Wandel zachtjes als u hierheen komt,
 want de Geest kan in de stilte van deze plek spreken.

 Wandel behoedzaam als u van hier gaat,
 want God is daar eerder dan u.
 Wandel deemoedig als u van hier gaat,
 want thuis verwacht men u.
 Wandel zachtjes als u van hier gaat,
 want de Geest waait over heel deze aarde
 en de stem van de Geest spreekt op elke plaats.

Reiszegen

5. May the road rise to meet you
 may the wind be ever at your back

Zegeningen / Reiszegen
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 may the sun shine warm upon your face
 and the rain fall soft upon your fields
 and until we meet again 
 may God hold you
 in the palm of his hand.               

  Dat de weg zich voor je opent om je te ontmoeten,
  dat je de wind altijd in de rug mag hebben,
  dat de zon je gezicht mag verwarmen
  en de regen zacht mag vallen op je velden,
  dat God jou, totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten,
  mag behoeden in de palm van zijn hand.

6. Laat God je onafscheidelijk vergezellen
 en je begeleiden op al je wegen;
 laat Christus de staf zijn in je hand
 en de richting van elke voetstap; 
 laat de Geest voor je zijn
 als de wind in de rug,
 die je brengt op wegen van vrede.
 Wees gezegend, ga met God, à Dieu!
 Amen. 

7. O God, die ons behoeden wilt,
 bescherm uw mensen, wees hun schild
 in storm en strijd, ga met ze mee
 en red ze van ’t geweld der zee,
 dat land en water wijd en zijd
 lofzingen uw barmhartigheid.
 Amen. 

8. Jouw hand helpt mij op te staan,
 jouw voet helpt mij verder gaan
 en in jou klopt
 het hart van mijn bestaan.   
 Amen. 
 
Gebed

9. Maak ook mij weerbaar.
 Troost mij onderweg.
 Wees tijdens hitte een koele schaduw
 en bij regen en ontij een veilige beschutting.

Keuzeteksten
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 Draag mij op handen als ik vermoeid raak.
 Wees een schild tegen mijn angsten
 en een stok op moeilijke paden.
 Geef mij uitzicht als ik de moed verlies.
 Hoor mijn gebed.
 Amen.

Gebed voor onderweg

10. God, onze Vader,
 wij zijn onderweg
 en willen U eenvoudig vragen bij ons te zijn,
 onze ogen te openen voor al het goede.
 Maak dat wij zusters en broeders zijn
 voor alle mensen die ons vandaag tegenkomen,
 door elke mens op de weg met eerbied te bejegenen.
 Laat ons geen oorzaak worden van droefheid
 voor anderen of voor onszelf.
 Bewaar ons allen in uw zegen.
 Amen.

Gebed bij terugkeer

11. God,
 die ons begeleidt op al onze wegen,
 wij danken U
 nu wij onze tocht hebben beëindigd
 en behouden thuis zijn gekomen.

 Wij danken U
 voor wie wij ontmoet hebben
 als getuigen van uw nabijheid,
 voor de medepelgrims
 die ons tot vrienden werden,
 en voor de mensen
 die ons hebben ondersteund.

 Wij danken U
 dat Gij ons niet losgelaten hebt
 wanneer wij de moed verloren,
 dat Gij onze Metgezel was
 in goede en kwade dagen,
 dat wij geborgen waren
 onder uw hoede.

Zegeningen / Reiszegen
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 Wij danken U
 voor hen die achterbleven,
 en voor hun verbondenheid
 die ons vooruit hielp.

 En wij bidden U:
 geef dat ons verblijf thuis
 altijd open mag staan
 voor de ruimte van uw toekomst,

 dat ons dagelijks leven
 vervuld mag worden
 met het uitzicht op uw koninkrijk,

 dat wij onder uw bescherming
 onze levensweg vervolgen
 in het voetspoor van uw Zoon,

 en de vervulling smaken van 
 het leven in uw heerlijkheid.
 Door Jezus Christus, onze Heer.
 Amen. 

Keuzeteksten
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 Liedsuggesties 

Afkortingen van liedbundels

LbK Liedboek voor de Kerken
DB deel I Dienstboek – een proeve, Schrift – Maaltijd – Gebed 
ZG Zingend Geloven
GvL Gezangen voor Liturgie
OKG Oud-Katholiek Gezangboek
LG Liturgische Gezangen
EL Evangelische liedbundel
Eva Eva’s Lied
Tr Troost, Zingende Gezegend 

Plaats in de orde Eerste regel Bundel
  
antwoordpsalm Ik wil van God als van mijn Herder spreken LbK Psalm 23
 De Heer is mijn herder, mij zal niets  GvL Psalm 23-I
 Mijn herder is de Heer GvL Psalm 23-II = LG I, 30
 Want mijn Herder is de Heer GvL Psalm 23-III
 De Heer is mijn herder OKG 214 (Psalm 23)
 De Here is mijn herder EL 6
 Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here! LbK Psalm 27
 Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht DB deel I, Psalm 31-I
 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer GvL Psalm 67-I = EL 16
 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer LbK Psalm 84
 Hoe dierbaar is uw verheven woning OKG 245 (Psalm 84)
 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan LbK Psalm 121
 Mijn hulp zal komen van God de Heer DB deel I, Psalm 121, ant. I
 De Heer is het die u behoedt DB deel I, Psalm 121, ant. II
 De Heer, Hij is uw behoeder GvL Psalm 121-I = OKG 270
 Ik sla mijn ogen op naar de bergen GvL Psalm 121-II
 Ik hef mijn ogen op naar het gebergte OKG 271 (Psalm 121)
 Wie op de Here God vertrouwen LbK Psalm 125
  
lied De Heer is mijn Herder, ’k heb al wat mij lust LbK 14 = OKG 216 (naar Psalm 23)
 De Heer is onze reisgenoot LbK 73
 Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus LbK 423
 Komt, kinderen, niet dralen LbK 441
 Jezus, ga ons voor, deze wereld door LbK 442
 God, schenk ons de kracht ZG I/II, 103
 Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont ZG IV, 58
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Plaats in de orde Eerste regel Bundel
  
 Laat vrede gaan van hand tot hand canon na ZG IV, 58
 Nu wij uiteengaan vragen wij U ZG VII, 89 
 Een levensweg te gaan ZG VIII, 38
 Vroeg in de morgen – dauw lag op het land – ZG VIII, 40
 Mijn reizen, mijn rusten, Gij draagt mij ZG VIII, 41
 Dat wij onszelf gewonnen weten ZG VIII, 43
 Zwervers met voor zich een wijkende verte ZG VIII, 62
 Wonen overal nergens thuis GvL 551 = LG I, 194
 De HEER is mijn herder EL 7 (naar Psalm 23)
 Ik hef mijn ogen op naar de bergen EL 32 (naar Psalm 121)
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