
Breng, volken, hulde aan de HEER. 
Erken Hem, landen, geef Hem eer, 
want Hij is overstelpend goed; 
zijn liefde straalt ons tegemoet. 
Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid. 
Lof aan de HEER, nu en altijd! 

Gebed van de Dag dinsdag 16 februari 2021    
Kerk open 8.30 – 9.00 uur  (Uitzending www.kerkomroep.nl  alleen op woensdag en vrijdag) 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Stilte nu 
https://www.youtube.com/watch?v=k1tS5ntrV1A  

 
Psalm 117 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Schriftlezing Exodus 22:21-24 

(Exodus / Shemot 21:1-24:18 is het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge:  
Sidra Misjapatiem = ‘Rechtsregels)) 

  
STILTE  

 
Luisterlied Wonder - Hillsong UNITED 
https://www.youtube.com/watch?v=mmpYHQ9qOeA 
  
 Gebed  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

kaars doven 

De Heere schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen 
Loven wij de Heere! Wij danken God! Halleluja 

Jakobus 1:27  

De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God 

en de Vader is dit: wezen en weduwen 

bezoeken in hun verdrukking en zichzelf 

onbesmet bewaren van de wereld. 

Heer, 
houd niet op aan mij te geven, 

zodat ik kan uitdelen, 
houd niet op mij te vergeven, 

zodat ik vergevensgezind kan zijn. 
 

Houd niet op met erbij te roepen. 
zodat ik me niet afsluit in mijzelf. 
Houd niet op met iets te vragen, 

zodat ik mijn geld niet oppot 
 

Houd niet op me wat onder druk te zetten, 
zodat ik niet werkloos kan blijven toezien. 

En heb geduld met Uw dienaar, 
zodat hij niet moe wordt U te dienen. 

 
Naar Gregorius van Nazianze (329-389) 

Vertaling Wonder 

Heb je het wonder ooit gezien 
Op het eerste gezicht 
Als de ogen net open gaan 
En de blindheid ontmoet het licht 
Als je het zegt 
 
Refrein 
Ik zie de wereld in licht 
Ik zie de wereld in verwondering 
Ik zie de wereld in leven 
Uitbarstend in levende kleuren 
Ik zie de wereld op Uw manier 
En ik loop in het licht 
 
Heb je het wonder ooit gezien 
In de atmosfeer van het tweede leven 
Komend uit de wateren 
Met het oude achtergelaten 
Als je het zegt 
Refrein 
 
Ik zie de wereld in genade 
Ik zie de wereld in het evangelie 
Ik zie de wereld op Uw manier 
En ik loop in het licht 
Ik loop in het wonder 
U bent het wonder in de wildernis 
Woestijn verandert in verwondering 
Als je het zegt 
 
Ik zie de wereld in liefde 
Ik zie de wereld in vrijheid 
Ik zie de Jezus’ manier 
U bent het wonder in de wildernis 
 
BRUG 
Ik zie de wereld op Uw manier 
En ik ben niet bang om te volgen 
Ik zie de wereld op Uw manier 
En ik schaam me niet om dat te zeggen 
Ik zie de Jezus’ manier 
En ik loop in het licht 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=k1tS5ntrV1A
https://www.youtube.com/watch?v=mmpYHQ9qOeA

