
De Rietzee gaf aan God gehoor. 
Droog ging zijn volk de diepten door; 
Hij liet geen achtervolger leven. 
Ja, toen vertrouwden zij Hem wel. 
Hij kreeg de eer, ze zongen even; 
daarna vergaten zij Hem snel. 

Gebed van de Dag maandag 1 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, houdt moed) 
https://www.youtube.com/watch?v=2OEcMxhvfGo   
 
Psalm 106:4 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schriftlezing Exodus 14:1-22 

(Exodus / Shemot Exodus 13:17-17:16 is het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Bo ‘Ga!) 

 
STILTE  
 
Luisterlied Nederland Zingt Dag 2019: Jezus Overwinnaar 
https://www.youtube.com/watch?v=DsYJCcpuCAk&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! 

Hebreeën 11:29  

Door het geloof zijn zij door de Rode 

Zee gegaan als over het droge. Toen 

de Egyptenaren dat ook probeerden 

te doen, zijn ze verdronken. 

Neem mij op in uw stilte, 
ver van het geraas en de drukte van de wereld. 

 
In een stilte 

waar heel mijn wezen zichzelf terugvindt in zijn waarheid, 
in zijn naaktheid en in zijn ellende, 

want die stilte maakt het mogelijk mezelf op het spoor te komen. 
 

Breng in mij tot zwijgen wat iet van U is, 
wat niet Uw aanwezigheid is. 

 
Leg het zwijgen op aan mijn verlangens, 

aan mijn grillen, aan mijn neigingen tot vluchten, 
en aan de felheid van mijn hartstochten. 

 
Ik ben praatziek van nature, 

ik wil dat de mensen mijn daden zien en ervan horen: 
doordrenk mij met Uw stilte. 

 
Laat Uw stilte neerdalen 

tot op de bodem van mijn ziel, 
en van daaruit weer opstijgen naar U 

al een eerbetoon van liefde 
    (Johannes van het Kruis – 1542-1591) 

 
 

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

