
God, 
het is stil op straat 
een kwaad virus waart als een spook 
rond over uw wereld 
en wij weten niet hoe en 
wat en hoelang. 
Richt onze ogen op U 
en op Uw Zoon Jezus Christus, 
die kwam om mensen te redden. 
Schenk ons uw goede Geest 
om te vertrouwen op een nieuwe morgen 
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen 
en kom gauw! 
Amen 

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn klacht; 
kijk naar mijn tranen, mijn verdriet. 
Ik leef bij U, net als mijn voorgeslacht, 
als vreemde zonder grondgebied. 
Laat mij met rust – dat ik wat vreugde ken 
zolang ik nog in leven ben. 

Gebed van de Dag dinsdag 15 december 2020    
Tweede Adventsweek  -  kerk open 8.30 – 9.00 uur 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Jezus U bent het licht 
 
Luisterlied  

41. (6) ARIA (T) 

Ich will nur dir zu Ehren leben, 

mein Heiland, gib mir Kraft und 

Mut, 

daß es mein Herz recht eifrig tut! 

Stärke mich, 

deine Gnade würdiglich 

und mit Danken zu erheben! 

 

Ik wil alleen tot uw eer leven, 

mijn Heiland, geef mij kracht en 

moed 

opdat mijn hart dat heel ijverig doet! 

Geef mij de kracht 

om uw genade waardig 

en dankbaar te prijzen! 

https://www.youtube.com/watch?v=sEyT_yfdllE    

 
Schriftlezing Genesis 37:12-36 

(Genesis / Bereesjiet 32:37:1-40:23, uit het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajeesjev ‘Hij zette zich’) 

 
STILTE  
 
Psalm 39:6 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Gebed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

kaars doven 

Heere, ga met ons mee 
als we werken of rusten, lachen of huilen 
en wees onze Gids. 
In gemeenschap van de Heilige Geest. 

Mattheüs 2:13  

Nadat zij vertrokken waren, zie, 

een engel van de Heere verschijnt 

Jozef in een droom en zegt: Sta op, 

en neem het Kind en Zijn moeder 

met u mee, en vlucht naar Egypte, 

en blijf daar totdat ik het u zal 

zeggen, want Herodes zal het Kind 

zoeken om Het om te brengen. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEyT_yfdllE

