
Gebed van de Dag DONDERDAG 25 maart 2021    
Kerk open 8.30 – 9.00 uur  (Uitzending www.kerkomroep.nl  op woensdag en vrijdag) 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy upon us. 

Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace. 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm u over ons 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verleen ons vrede 
https://www.youtube.com/watch?v=5mSF-Nom0fA 
  

Psalm 118:1-14 (Naardense vertaling; we lezen in deze lijdenstijd de Hallel Psalmen113-118;   

dat is de lofzang die Jezus zong voor hij naar Gethsémane ging Matt.26:30 Zie onder) 
 

Zingen Psalm 118:12 OB 
 
Schriftlezing  1 Johannes 3:16-20 

(We volgen de veertigdagenkalender 2021 Ik ben er voor jou) 

STILTE  

 
Luisterlied   My Lord, what a morning 

https://www.youtube.com/watch?v=4cDFH5ysLoQ 
 

 

 Gebed   (Uit: Gebeden bij biddag 2021) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

kaars doven 

God beschermt je met Zijn zegen. 
God schenkt je Zijn glimlach. 
God kijkt je vol vrede in de ogen. 

Psalm 118 (Naardense Vertaling) 
 
1 Dankt de ENE want híj is góed:  
ja voor éeuwig ís zijn vríendschap!  
2 Zegge Ísraël ná:  
ja, voor éeuwig ís zijn vríendschap!  
3 Zegge het huis van Aáron het ná:  
ja, voor éeuwig ís zijn vríendschap!   
4 Zeggen wie de ENE vrézen het ná:  
ja, voor éeuwig ís zijn vríendschap!   
5 Vanuit de benauwing ríep ik de ÉNE,  
met rúimte gaf de ÉNE mij ántwoord!   
6 De ENE is met mij, ik vrées níet!-  
wát zal een méns mij dóen!   
7 De ENE is met mij, ís bij mijn hélpers,  
en ik,  
ík kan mijn háters áanzien!   
8 Beter is het 
toevlucht te zoeken bíj de ÉNE,  
dan véiligheid  
bíj de ménsen!   
9 Beter  
toevlucht gezocht bíj de ÉNE  
dan véiligheid  
bíj voornámen!   
10 Alle vólkeren hadden mij omsíngeld,  
met de naam van de ENE snéed ik dóor hen héen. 
omringden mij, ja hadden míj omsíngeld,  
met de naam van de ENE  
snéed ik dóor hen héen.   
12 Ze omringden mij als bijen, 
maar doofden als een vúur van dístels;  
met de naam van de ENE  
   snéed ik dóor hen héen.   
13 Gestompt, gestoten werd ik, dát ik zou vállen,  
de ÉNE héeft mij gehólpen!   
14 Mijn kracht, mijn muzíek is de ÉNE,  
híj werd mij 
tót bevríjding!   

Goede God, 
We bidden voor jonge mensen 
in de kracht van hun leven, 
klaar om ontwikkelingsstappen te maken, 
het leven met vrienden en vriendinnen te ontdekken. 
We bidden voor hen nu zij en hun vrienden en vriendinnen lange tijd thuis zitten, 
onderwijs achter schermen moeten volgen, 
wees met hen, zie hen, en ontferm U 
We bidden voor alleenstaanden, 
dat zij plekken vinden 
waar ze gezien en gehoord worden door anderen, 
waar ze hun verhaal kwijt kunnen, 
wees met hen, zie hen en ontferm U 
We bidden voor ondernemers, 
creatief en vol ideeën, wilskracht en doorzettingsvermogen, 
zomaar stilgezet 
We zien hun zorgvuldig opgebouwde bedrijven omvallen 
en voelen de machteloosheid 
wees met hen, zie hen en ontferm U 
We bidden voor onszelf 
dat we anderen zien, 
dat we verder kijken, 
en doorvragen, 
dat we waar we ons eigen verhaal mag klinken 
ook luisteren naar de verhalen van de ander 
zet onze harten open 
wees met ons, zie ons en ontferm U 
Amen 

ds. M. de Vries, Naaldwijk 

 
Psalm 118:12 (Berijming 1773) 

 

Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5mSF-Nom0fA
https://www.youtube.com/watch?v=4cDFH5ysLoQ

