
‘Gods liefde kent geen grenzen, 
duurt tot in eeuwigheid.’ 
Dit zingen alle mensen 
die door Hem zijn bevrijd. 
Voor hen is het gevaar 
en alle angst geweken. 
Hij bracht hen bij elkaar 
vanuit de verste streken. 

Gebed van de Dag dinsdag 2 februari 2021    
Kerk open 8.30 – 9.00 uur 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Wait for the lord (Wacht op de Heer, Zijn dag is nabij, Wacht op de Heer, wees waakzaam, houd moed) 
https://www.youtube.com/watch?v=2OEcMxhvfGo   
 
Psalm 107:1 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schriftlezing Exodus 15:1-21 (Lied van Mozes/Mirjam) 

(Exodus / Shemot Exodus 13:17-17:16 is het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Besjallach ‘Toen Hij liet vertrekken’) 

 
STILTE  
 
Luisterlied Breathe · Shane & Shane · Marie Barnett · Shane Barnard 
https://www.youtube.com/watch?v=AcSBh22aOPA&feature=youtu.be   
 
 
 Gebed  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesoonlijk 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! 

Openbaring 15:3  

En zij zongen het lied van 

Mozes, de dienstknecht van 

God, en het lied van het Lam, 

met de woorden:  

Groot en wonderbaarlijk zijn Uw 

werken, Heere, almachtige God; 

rechtvaardig en waarachtig zijn 

Uw wegen, Koning van de 

heiligen! Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet 

verheerlijken? Immers, U alleen 

bent heilig. Want alle volken 

zullen komen en U aanbidden, 

want Uw oordelen zijn openbaar 

geworden. 

Biddend met mijn lichaam 
de handen gevouwen of open 

in Uw aanwezigheid. 
Zittend, geknield, rechtop 

om U te danken, 
vergeving te vragen, 

Uw Woord te overdenken. 
 

Biddend met mijn geest, 
een gesprek aangaan, 

van gedachten wisselen met U, 
mijn leven an mijn zoegen 

aan U toevertrouwen, 
en openstaan voor uw vermaningen. 

 
Bidden met mijn hart, 

U zeggen hoezeer 
ik op U vertrouw. 

U de pijn en de vreugde onder ogen brengen  
van mezelf en van wie me lief zijn, 

en U nog eens zeggen 
dat U belangrijk bent voor mij. 

 
 

Samenvattende vertaling van Breathe 
 
Dit is de lucht die ik inadem 
Uw heilige aanwezigheid leeft in mij 
En ik, ik ben wanhopig op zoek naar U 
En ik, ik ben verloren zonder U 
Dit is mijn dagelijkse brood 
Uw eigen woord sprak tot mij 
Oh, en ik, ik ben wanhopig op zoek naar U, oh 
En ik, ik ben verloren zonder U, o Heer 
En ik, ik ben wanhopig op zoek naar U, o Heer 
En ik, ik ben verloren zonder U, ja 
Heer, ik wil naar U verlangen 
Ik wil voor U branden van passie 
En alleen voor U 
Heer, ik wil verlangen 
Omdat U mijn dagelijks brood bent 
U bent mijn dagelijkse brood 
Uw levende woord, tot mij gesproken 

https://www.youtube.com/watch?v=2OEcMxhvfGo
https://www.youtube.com/watch?v=AcSBh22aOPA&feature=youtu.be

