
In het ziekenhuis

Het kon niet anders: je wordt in een ziekenhuis 
opgenomen. Je bent er niet thuis en alles is 
anders. Je ligt in een vreemd bed in een nogal 
onpersoonlijke ruimte en je bent overgeleverd 
aan de handen van vreemde mensen. Je bent 
misschien op allerlei apparaten aangesloten. 
En soms deel je een tijdje een kamer met 
anderen. 
Soms duren de nachten erg lang. Wat kun je je 
dan kwetsbaar, afh ankelijk, alleen voelen. Ben 
ik echt wel in goede handen? Komt er iemand 
als ik bel? 

Hoort God me als ik bid? 
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Gebed
Tot u roep ik, Heer, want ik ben rusteloos en 
bang. 
Ik was de baas over mijn lichaam, maar nu ben 
ik afhankelijk en vreemde handen raken mij aan. 
Zegen alstublieft de handen van de mensen die 
hier werken.
Zal het wel goed komen? 
Kan ik het volhouden?
Help me Heer, en maak me weer beter als dat 
mogelijk is. U hebt me toch gemaakt? 
Ik ben toch van U?
Geeft U me de kracht om rustig te blijven en  
geef me het geloofsvertrouwen dat ik nooit  
uit uw hand zal vallen.
In Christus’ naam.
Amen.


