
Gebed van de Dag Vrijdag 19 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 Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld 
O lieve God en Vriend groot om ons heen 
Die was en is en komt. (psalm 117 Eeuwig Hier Nu) 

https://open.spotify.com/track/70yL3tXmQLLvBAqXTa3dOk?si=iVCk3xzqR4CSofAe-Pv3BA 
  

Psalm 117 (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 117 OB 
 
Schriftlezing  Mattheus 6:24-34 

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

STILTE  
 
Overdenking 
 

Luisterlied   Gods zegen voor jou | Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs 
 

 

 Gebed BIJ VERKIEZINGEN  
(licht bewerkt naar Dienstboek, een proeve – Schrift – Maaltijd – Gebed,  
uitgave van Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 1998, pag. 799) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

kaars doven 

Zegen ons op de weg die wij moeten gaan. 
Zegen ons op de plek waar wij zullen staan. 
Zegen ons in alles, wat U van ons verlangt. 
O God, zegen ons alle dagen lang. 

Psalm 117 (Naardense Vertaling) 

 
Looft de ÉNE, alle vólken,  
wilt hem róemen,  
álle náties! 
Want over ons is gewéldig  
zijn vríendschap,  
de trouw van de ENE is voor éeuwig! 
Alléluía! 
 
 
 
 

Heer, 
In deze tijd, waarin we met z’n allen zoveel geduld moeten opbrengen, 

bidden wij om uw brood 
zodat wij dat kunnen uitdelen aan mensen die zich al lange tijd zo leeg voelen 

bidden wij om uw water 
voor degenen die zich uitgeput voelen door de crisis 

bidden wij om opvang 
van de jongeren die in deze tijd vervreemd van zichzelf en anderen raken 

bidden wij om een arm om de schouder 
voor de mensen die zich eenzaam en depressief voelen 

door de kilte die al zo lang heerst 
bidden wij om aandacht en zorg 

voor de zieken die door het virus getroffen zijn 
bidden wij om liefde 

voor hen die zich door de lockdown opgesloten voelen in zichzelf 
bidden wij om troost 

voor de mensen die hun geliefden verloren door het virus 
en hen moesten begraven 

Christus ontferm U 
Amen 

 
Psalm 117 (Berijming 1773) 

 

Loof, loof den HEER, gij heidendom; 
Gij volken, prijst Zijn naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 

http://www.kerkomroep.nl/
https://open.spotify.com/track/70yL3tXmQLLvBAqXTa3dOk?si=iVCk3xzqR4CSofAe-Pv3BA
https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs

