
Gebed van de Dag MAANDAG 22 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 118:1 OB 
 
Schriftlezing  Johannes 6:5-14 

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

STILTE  
 

Luisterlied   De glazen zee - Nederland Zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=c_ew58NTLJQ  

 

 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!   

God van Israël, Schepper van hemel en aarde, Onze Vader 
Midden in deze chaotische tijden, op deze dag van gebed, zoeken wij uw aangezicht. 
Blaas met uw adem in onze gebeden, zodat de woorden die we tot U roepen, levend zijn. 
Neig uw oor tot ons spreken. 
U laat niet los het werk van uw handen. U houdt vast aan wat U ooit begon. 
Wij niet … 
Wij hebben het werk van uw handen losgelaten: 
uw volk Israël hebben wij losgelaten en haast vernietigd; 
en ook nu groeit opnieuw het antisemitisme. 
Uw schepping hebben wij losgelaten en uitgebuit; 
en ook nu blijven we leven op veel te grote voet en consumeren ons leeg en kapot. 
Uzelf hebben wij dood verklaard, letterlijk of praktisch door achteloos aan U voorbij te leven; 
en ook nu vergoddelijken we ons genot en aanbidden onszelf. 
We zijn er vaak stekeblind voor. Als we er al iets van zien, kijken we liever weg, 
vergoelijken onze schuld en betrokkenheid of vluchten in lege vroomheid. 
Wij bidden U, vergeef ons vergeten van U, o God, laat ons niet los. 
Blijf vastberaden met ons bewogen. 
Wij zuchten mee tot U o God, 
Wij zuchten mee met hen die leven te midden van corruptie en geweld. 
Wij zuchten mee met hen die gebrek hebben aan de meest primaire behoeften. 
Wij zuchten mee met uw schepping die lijdt onder onze uitbuiting. 
Hoor ons zuchten. 
Zet ons stil. Breng ons tot U en tot onszelf. 
Vervul ons met liefde tot U, tot uw koninkrijk, tot uw schepping. 
Schep een nieuw verlangen naar U, juist ook bij hen die van U vervreemd zijn. 
Bind allen die uw heerlijke Naam belijden meer en meer samen. 
Geef wijsheid en verstand aan hen die geroepen zijn te regeren. 
O HERE, te midden van alle ellende en nood roepen wij; 
Wees barmhartig Wees genadig Wees goedertieren 
Niet vanwege ons, maar vanwege uw naam. 
Wij prijzen U als onze Schepper, als onze Koning. 
Kom Here Jezus, kom haastig! 
Amen 

ds. Bert Karel Foppen, Den Haag 

 
Psalm 118:3 (Berijming 1773) 

 

Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den HEER ootmoedig aan. 
De HEER verhoorde mij in 't lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De HEER is bij mij, 'k zal niet vrezen; 
De HEER zal mij getrouw behoên; 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen? 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5mSF-Nom0fA
https://www.youtube.com/watch?v=c_ew58NTLJQ

