
Gebed van de Dag Dinsdag 23 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 118:15-29  (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 118:1 OB 
 
Schriftlezing  Lukas 1:46-55 

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

STILTE  
 

Luisterlied   Take My yoke upon you 
https://www.youtube.com/watch?v=AdwfCBnZK20  
 

 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) 
 
15 Een stem van jubel en bevrijding 
in de ténten der rechtváardigen:  
de hand van de ÉNE wás krachtdádig!   
16 De hand van de ÉNE was verhéven,  
de hand van de ÉNE wás krachtdádig!   
17 Ik stierf niet, née ik mag léven,  
ik mag vertéllen  
de dáden van de ÉNE!   
18 Gekastijd heeft mij de ENE, gékastíjd,  
maar aan de dóod  
gaf hij míj niet príjs!   
19 Opent voor mij geréchtigheidspóorten:  
door hen wil ik íngaan,  
dánken de ÉNE!   
20 Dit is de póort naar de ÉNE,  
rechtváardigen  
komen dáardoor naar bínnen!   
21 Ik breng u dank, want ú gaf mij ántwoord,  
ú werd mij  
tót bevríjding!   
22 De steen die de bóuwers veráchtten  
is gewórden 
tot hóofd van een hóek.   
23 Zij werd dat vanwége de ÉNE,  
zij is een wónder ín onze ógen.   
24 Dit is de dag die de ÉNE gemáakt heeft,  
laat ons júichen, verhéugd zijn om hém!   
25 Ach ENE, bréng toch bevríjding,  
ach ENE,  
láat het tóch gelúkken!   
26 Gezegend die komt in de náam van de ÉNE,  
wij zegenen u  
vanúit het húis van de ÉNE!   
27 God is de ENE,  
hij doet ons het licht zien, bindt nu met snóeren de féestrei  
tot aan de hórens  
ván het áltaar!   
28 Mijn God zijt Gij, ú wil ik dánken,  
mijn God,  
ú zal ík verhéffen.   
29 Brengt dank aan de ÉNE, want hij is góed,  
ja voor éeuwig ís zijn vríendschap!  

Here God, 
nu wij op een doordeweekse dag 
via digitale streaming als gemeente samenkomen 
in deze tijd van beperkingen om 
besmetting met het coronavirus tegen te gaan 
willen wij ons in gebed tot U richten 
omdat wij diep geraakt zijn 
door de gevolgen van deze wereldwijde pandemie. 
Wij weten dat niets aan uw aandacht ontsnapt 
en daarom willen wij U de pijn voorleggen 
van de mensen die diep geraakt zijn door het virus. 
Wij bidden U voor hen die ernstig ziek zijn. 
Voor de mensen die in groot verdriet leven, 
omdat zij een geliefde die ziek was door corona 
aan de dood moesten afstaan. 
Voor de tieners en studenten bidden wij U 
nu zij in hun ontwikkeling en sociale contacten 
beperkt worden en hier psychische schade van ondervinden. 
Wij bidden U voor de winkeliers en voor de mensen in de horeca 
die hun inspanning van jaren verloren zien gaan 
waarbij sluiting van hun bedrijf steeds dichterbij lijkt te komen. 
Wij bidden U voor de onzekerheid, teleurstelling en pijn 
die uitgestelde behandelingen bij zieken mensen teweegbrengt. 
Wij bidden U, 
sta de artsen en verpleegkundigen bij 
schenk hen wijsheid en inzicht. 
Schenk dit ook aan bestuurders en wetenschappers. 
Geef ons vertrouwen in een spoedige afloop. 
Geef ons moed om nieuwe wegen in te slaan 
wegen waarop we elkaar in liefde kunnen ontmoeten 
en waar rechtvaardigheid en erbarmen de wegwijzers zijn. 
Hear, neat giet oan Jo foarby 
Jo kenne en trochgrûnje my. (Psalm 139) 
Amen 

ds. I van der Pol en ds. E Peersmann, classis Fryslân 

 
Psalm 118:7 (Berijming 1773) 

 

De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5mSF-Nom0fA
https://www.youtube.com/watch?v=AdwfCBnZK20

