
Gebed van de Dag maandag 14 september 2020    
Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer 

Zegen de Heere, mijn ziel (psalm 103) 
 
Luisterlied: Wijs mij Uw weg - Sela   
https://www.sela.nl/liederen/6/heer-wijs-mij-uw-weg.html 
 
De thoralezing - Schriftlezing Deuteronomium 29:21-29 
(Uit de Lezing/ Parashat afgelopen Sjabbat in Synagoge –  
Nitsawiem-Wajelech (en hij gaat)  
Devariem/Deuteronomium 19:9-31:30) 
 
Stil moment1  

Zingen (lezen) Psalm 131:2 , 3De Nieuwe psalmberijming  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed  
 
God onze Vader, u brengt ons samen in de gemeenschap van uw 
Kerk: laat ons leven uit uw liefde. 
God onze Vader, uw roep en uw gaven zijn onherroepelijk: laat ons 
leven uit uw liefde. 
Zoon van de levende God, uw trouw maakt het ons mogelijk altijd 
trouw te blijven: laat ons leven uit uw liefde. 
Zoon van de levende God, u kent onze beproevingen en onze armoede: laat ons leven uit uw liefde. 
Heilige Geest, u zaait in ons leven een verlangen naar vrede en gerechtigheid: laat ons leven uit uw liefde. 
Heilige Geest, uw weg voert ons naar allen die lijden in onze samenleving: laat hen leven uit uw liefde. 
Heilige Geest, u hebt in ons hart gaven gelegd om gemeenschap op te bouwen: laat ons leven uit uw liefde. 
 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

Doven van de kaars 

 
1 Herhaal een tekst voor je zelf een paar keer, blijf iedere keer bij een bepaald woord stil staan en bedenk wat dit woord te 
betekenen heeft. 

Ik kies de stilte, doelbewust 
en breng mezelf tot diepe rust. 
Ik voel me veilig als een kind 
dat bij zijn moeder vrede vindt. 

Ik laat mij dragen vol geduld, 
terwijl vertrouwen mij vervult. 

Wacht, Israël, zo op de HEER; 
verwacht Hem nu en altijd weer. 

 

God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde Uw weg leren kennen, 
in heel de wereld Uw reddende kracht 

Mattheüs 11:25  

In die tijd antwoordde Jezus en zei: 

Ik dank U, Vader, Heere van de 

hemel en van de aarde, dat U deze 

dingen voor wijzen en verstandigen 

verborgen hebt, en ze aan jonge 

kinderen hebt geopenbaard. 
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