
Gebed van de Dag WOENSDAG 24 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 118:11 OB 
 
Schriftlezing  Mattheus 24:31-45 

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

STILTE  
overdenking  

Luisterlied   Er is een dag - Nederland Zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=X6-nDviUynU 
  

 

 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!   

HEERE, God van Abraham, Izak en Jakob, 
 
Eens bad koning Salomo bij de inwijding van de tempel: ‘Wanneer er in het land 
hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door 
korenbrand, meeldauw of vraatzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in eigen 
land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte 
ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot U richt en zijn handen 
richt in de richting van de tempel – ieder onder indruk van het leed dat hem treft – 
aanhoor hem dan vanuit de hemel uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en 
geef hem wat hem toekomt, want U weet wat in hem omgaat.’ 
 
Zo bidden wij in onze eigen werkelijkheid van verdriet en teleurstelling, van 
eenzaamheid en angst, van twijfel en zorg om wat komen gaat.  
We bidden tot U, verlegen naar de gemeenschap om ons heen en verdrietig om 
het feit dat we niet in een volle kerk gezamenlijk kunnen bidden. Maar we komen 
in Christus’ naam tot U om te vragen of U ons kennen wilt en in ons leven 
aanwezig wilt zijn.  
We verlangen naar het einde van wat de coronacrisis wordt genoemd, maar wat 
voor veel mensen een levenscrisis dreigt te worden. Heere, ken ons in ons leven 
van gebrek, tekort en fouten. Wij weten ons vervreemd van de daden van liefde 
zoals U die ons geboden hebt. Maar als U de Aanwezige bent, is ons leven in uw 
hand en weten wij ons geborgen in Jezus Christus. Zo leggen wij ons leven en 
werken voor U neer.  
We hopen op uw luisteren en weten ons in U in voor- en tegenspoed rijk. U kent 
ons in ons gebrek en onze behoeften. Heer van de kerk en Schepper der wereld, 
ga met ons mee en draag hen die niet gaan kunnen. Laat ons leven en werken zijn 
tot zegen van de mensen en tot heil van de wereld. Bouw dit jaar het koninkrijk, 
zodat in deze donkere en verdrietige wereld het Licht van uw heil schijnt en door 
ons werk uw liefde zichtbaar wordt. 
Door Jezus Christus, onze Heer, 

Amen 
ds. Anthon van Lingen, Kinderdijk-Middelweg 

 
Psalm 118:11 (Berijming 1773) 

 

De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5mSF-Nom0fA
https://www.youtube.com/watch?v=X6-nDviUynU

