
Gebed van de Dag dinsdag 16 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 Genesis 9:18-28 

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

  
STILTE  
 

Luisterlied   Nederland Zingt I Heer, ik kom tot U 
https://www.youtube.com/watch?v=jC_4EGCXR9M 

 

 Gebed (uit: GBEDEN bij biddag 2021- PKN) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (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! 

 

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! 
 
 
 
 

het zeven stemmengebed 
zoveel woorden, zoveel stemmen, Heer, 
die vechten om gehoord te worden: 
de stem van het missen, de verloren moed 
de fluistering in de eenzaamheid, in stilte die maar duurt 
de schreeuw uit de onzekerheid over hoe nu verder, 
die berichten van het doelbewust verdraaien, 
de kwade krachten, het vals gerucht - 
wij bidden U: geef richting 
aan wat door onze hoofden, harten doolt 
doof uit wat ons benauwt 
en schenk ons rust, vertrouwen in de toekomst, 
in elkaar en bovenal in U 
 
laat dan ons hart de bron zijn van dat teruggevonden woord: 
over brood dat kracht geeft 
over de deur die zich opent naar troost 
uw stem die fluistert: dat U onze Herder bent - 
noemt u ons ranken die opbloeien door uw liefde? 
leid ons dan door de tijd, door deze tijd 
doe ons opstaan, wijs ons wegen van uw waarheid: 
dat er licht is, licht blijft 
en dat wij paden hervinden naar de toekomst, 
naar elkaar en bovenal naar U 

ds. Frans Ort, Dieren/Rozendaal 

http://www.kerkomroep.nl/
https://open.spotify.com/track/70yL3tXmQLLvBAqXTa3dOk?si=iVCk3xzqR4CSofAe-Pv3BA
https://www.youtube.com/watch?v=jC_4EGCXR9M

