
Gebed van de Dag 6 april 2021 (Kerk open 8.30 – 9.00 uur) 

50 dagen opgewekt! 
Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer 

Opening: 
Veni Creator Spiritus Veni lumen cordium / Kom schepper Geest. Kom licht van de harten  
https://www.youtube.com/watch?v=-OH_Me7xjmY 
 
Zingen Psalm 150:1 OB 
 
Tekstlezing Kolossenzen 3:1-4 

Stil moment 

Luisterlied Because He Lives (Amen) | West Coast Choir 

https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY 

Gebed 
Heer Jezus, u vraagt ons om u te volgen 
door ons kruis op te nemen 
U vraagt ons om onszelf te verloochenen 
en ons leven te verliezen om uwentwil 
 
Wees mij dan genadig 
want ik ben er niet toe in staat 
 
Ik leef enkel voor mijzelf 
Vergeef mij en verander mij 
Laat mij aan mezelf sterven 
opdat ik mijn naaste ga liefhebben 
en hem hoger ga achten dan mezelf 
 
Leer mij u ontdekken in de arme en de zwakke 
Laat mij u dienen 
door aan armen het evangelie te verkondigen 
door de gebrokenen van hart te genezen 
door de gevangenen loslating te prediken 
door de blinden het gezicht te schenken 
door de verslagenen te bevrijden 
en uw genade door te geven 
AMEN 

 
Persoonlijk gebed 

Afsluitend gebed: Onze Vader… 

Zegenwoord: 
 
Hoor het Woord van onze Heere Jezus: 
Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 
Amen. 

 
Doven van de kaars 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

Kolossenzen 3:1-4  

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek 

dan de dingen die boven zijn, waar Christus 

is, Die aan de rechterhand van God zit. 

 Bedenk de dingen die boven zijn en niet 

die op de aarde zijn, 

 want u bent gestorven en uw leven is met 

Christus verborgen in God. 

 Wanneer Christus geopenbaard zal 

worden, Die ons leven is, dan zult ook u 

met Hem geopenbaard worden in 

heerlijkheid. 
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