
Gehoorzaam ben ik aan uw woord. 
Ik heb een afkeer van het kwade 
en weiger mee te gaan op paden 
van onrecht, ruwheid, roof en moord. 
Ik heb bewust uw weg betreden; 
stipt ben ik in uw spoor gegaan. 
U zoek ik, God, U roep ik aan, 
want U hoort altijd mijn gebeden. 

 

Verre God, nabije God, 
wij weten dat U groot en machtig bent, 
maar niet te trots om naar ons om te zien. 
leer ons eerbied hebben 
voor alles wat klein en machteloos is, 
voor zwakke mensen en arme kinderen, 
voor dieren die naar de slachtbank gaan 
en bomen die liefdeloos worden geveld. 
hoe klein zijn wij zelf in onze hoogmoed. 
geef ons een groot en eerlijk hart, 
geef onze handen kracht 
om te zegenen en te genezen. 
Uw Koninkrijk kome. amen. 

Gebed van de Dag maandag 16 november 2020    
(kerk open 8.30 – 9.00 uur)  

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Wacht op de Heer, Zijn dag is nabij,  
     Wacht op de Heer. Houdt moed, Hij komt.  

 
Psalm 16:3 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing Genesis 23 
(Genesis / Bereesjiet 23:1-25:18, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Sidra Chajee Sara (Hoofdstuk ‘Het leven van Sara!’) 

 
STILTE  
 
Luisterlied Nederland Zingt: Vervuld van uw zegen 
https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc  
  
Gebed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

Doven van de kaars 

 

De Heere is boven je, om je te zegenrn. 
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen 
en in de eeuwigheid. Amen 

Hebreeën 11:9, 10 

Door het geloof is Abraham een 

inwoner geweest in het land van de 

belofte als in een vreemd land en 

heeft hij in tenten gewoond, met Izak 

en Jakob, die mede-erfgenamen 

waren van dezelfde belofte. 

 Want hij verwachtte de stad die 

fundamenten heeft, waarvan God de 

Ontwerper en Bouwer is. 

https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc

