
Teksten en gebed 
 

Samengesteld door Jellina Braaksma en Jan-Willem van der Sluys en 
uitgesproken tijdens de verootmoedigingsdienst op 26 september. 

 

Shofarblazen – Jan Willem van der Sluys 
 

Bijbeltekst i.v.m. Verootmoediging door Jan Willem van der Sluys 
 
Daniel 9:4-7, 9, 15, 19 
4  Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en 
ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid 
ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, 
5  wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos 
gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en 
bepalingen. 
6  Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam 
spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de 
bevolking van het land. 
7  Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht-zo 
is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem 
en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen 
waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U 
gepleegd hebben. 
 
9  De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, 
hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. 
 
15  Nu dan, Heere, onze God, U, die Uw volk met sterke hand uit het land 
Egypte geleid hebt en U een Naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dage is-wij 
hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. 
 
19  Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet 
langer-omwille van Uzelf, mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers 
Uw Naam uitgeroepen. 
 
 
 
 



Gezamenlijk gebed van verootmoediging o.l.v. Jellina Braaksma 
 
Vader in de hemel, Koning der koningen we komen voor u, als uw schepselen, 
maar ook uw kinderen: gekocht en betaald door het bloed van Jeshoea. 
En daarom aanbidden we U, samen met alle heiligen en engelen, die voor uw 
troon zijn, want U alleen bent onze lofprijs waard: 
U, die op de troon gezeten bent en het Lam, U zij de lof en de eer en de 
heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. 
 
We buigen ons voor U, niet alleen in aanbidding, maar vandaag samen met vele 
anderen, heel bewust ook in verootmoediging vanwege al onze zonden. 
 
(We nemen eerst een ogenblik stilte om onze eigen persoonlijke zonden te 
belijden, voordat we met onze collectieve zonden als land bij de Heer komen.) 
 
Heer vergeef ons als volk, voor onze grote schuld dat we weigeren nog langer 
als uw onderdanen en als uw kinderen te leven en uw goede geboden met 
voeten treden.  
Vergeef ons dat we daardoor allerlei keuzes maken, waarmee we U 
voortdurend op uw hart trappen. 
 
*We buigen diep in het stof voor het feit, dat we niet voor Israël opkomen. 
Juist Israël, uw oogappel, dat u voor ons tot zegen wilt laten zijn. 
 
*We vragen uw vergeving voor het feit, dat we door de eeuwen als land Joden 
weigerden in onze gilden en tallozen vermoordden in onze Hanzesteden. En 
dan de Shoa Heer!  
U kent de aantallen en omstandigheden, veel te veel om op te noemen, maar U 
vergeet er niet één. Vader wij bezwijken onder deze schuld. Heb genade met 
ons land! 
 
*En Heer vergeef ons onze zelfzucht, onze hartvochtigheid, zodat we leven 
opofferen, dat  
 U hebt gegeven en kostbaar is voor U. Vergeef ons voor abortus en 
euthanasiewetgeving waardoor er ongeboren kinderen in de moederschoot 
gedood worden en ouderen en gehandicapten, die naar onze maatstaven geen 
waarde meer hebben, geholpen worden aan een “zachte dood”, terwijl U 
Jeshoea, de God van ontferming en leven bent!  
 



*U hebt de mens geschapen naar uw beeld: man en vrouw schiep U hen, zegt 
uw woord. 
We buigen ons in diep berouw over het feit dat onze zogenaamde tolerantie, 
uw hele scheppingsorde kapot maakt in onze verziekte, afwijkende vormen van 
seksualiteit. Zo zelfs dat kinderen soms niet meer weten wie of wat ze zijn. 
Vergeef ons!! 
 
*Vader bestaat er nog vergeving voor al die vormen van kindermisbruik, als 
Jeshoea Zelf over verleiders van kinderen zegt: Het zou beter voor zo iemand 
zijn om een molensteen om zijn hals te krijgen en in zee te worden geworpen? 
Alleen uw bloed kan ons redden Jeshoea! 
 
* En dan onze houding t.o.v. de vreemdeling … 
 
Heer, de lijst van onze zonden als land van Nederland is zo ontstellend groot. 
Jeshoea, als U toch niet voor onze zonden en die van Nederland gestorven zou 
zijn, hoe zouden we dan nog hoop hebben… Maar uw bloed heeft gevloeid 
voor onze verzoening! 
 
Duizendmaal dank daarvoor! Amen 
 
 

Video – lied "Herstel ons" – Christiaan Verwoerd. 
 
https://youtu.be/w8y4bMz5zTs   

 

Bijbeltekst i.v.m. Gods vergeving door Jan-Willem van der Sluys 
 
1 Johannes 1:5 – 2:2 
5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u 
verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 
6  Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de 
duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 
7  Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons 
van alle zonde. 
8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de 
waarheid niet in ons. 

https://youtu.be/w8y4bMz5zTs


9  Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
10  Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar 
en is Zijn woord niet in ons. 
1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand 
gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de 
Rechtvaardige. 
2  En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar 
ook voor de zonden van de hele wereld. 


