
Gebed van de Dag dinsdag 9 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 Geef ons uw vrede/vreugde/zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY  

 

Psalm 116 (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 116:3 OB 
 
Schriftlezing Psalm 68:1-11 

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

  
STILTE  
 

Luisterlied  Gebed voor alle vrouwen 
https://www.youtube.com/watch?v=msZ_eu2Ydr4 
 

 Gebed  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 116:3 
"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 

116: 
1 Ik heb lief, want hij, de ÉNE, wil hóren  
mijn stem, mijn sméken óm genáde.  
2 Ja, hij heeft zijn óor tot mij genéigd!-  
zal ik róepen ín mijn dágen.   
3 Mij omvatten banden des doods, 
de benauwingen der hél wisten mij te vínden,  
ik ondervond benáuwing én verdríet.   
4 De naam van de ÉNE riep ik áan:  
ach ÉNE, laat mijn zíel ontkómen!   
5 Genadig is de ENE én rechtváardig,  
onze Gód is vól ontférming.   
6 Weerlozen wil de ÉNE bewáren,  
ik kon níets meer: hij brácht mij bevríjding!   
7 Keer nu, mijn ziel, terug tot je pláatsen van rúst,  
want de ÉNE heeft het vóor je volbrácht!   
8 Ja, gij hebt mijn ziel ontzet  
uit de dood, de tranen gewíst van mijn ógen,  
voor stóten mijn vóeten behóed.   
9 Ik mag wandelen voor het áanschijn van de ÉNE,  
in de landóuwen ván wie léven!   
10 Ik heb geloofd, zélfs toen ik sprák:  
ik, ik ben ál te zéer vernéderd!   
11 Ik, ik heb in mijn verwárring gezégd:  
heel het ménsdom ís bedróg!   
12 Hoe kan ik aan de ÉNE terúgdoen  
al wat híj voor míj heeft volbrácht?   
13 De beker der bevrijdingen, díe hef ik óp,  
de naam van de ÉNE róep ik áan!   
14 Mijn geloften aan de ÉNE volbréng ik,  
tegenóver héel zijn geméente!   
15 Kostbaar in de ógen van de ÉNE  
is de dóod ván zijn vríenden.   
16 Ach ENE,- ik ben toch uw dienaar, ik ben uw 
dienaar, zóon van uw slavin:  
geópend hebt gíj mijn bóeien!   
17 Aan u zal ik offeren een óffer van dánk,  
de naam van de ÉNE róep ik áan!   
18 Mijn geloften aan de ÉNE volbréng ik  
tegenóver héel zijn geméente,   
19 in de voorhoven van het húis van de ÉNE,  
in jouw midden, Jeroesjaláïm!  
Alléluía!  

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY
https://www.youtube.com/watch?v=msZ_eu2Ydr4

