
(uit Huisgebeden van de Eritrese kerk TEWAHEDO, Dit gebed wordt meestal 
op de knieën gebeden)  

 
O Heer, wij loven en prijzen U. Amen 
O, Heer wij zegenen en geloven U, Amen. 
O, Heer, wij bedelen en smeken tot U. Amen. 
O, Heer, alle knieën buigen wij en wij knielen voor U 
Iedere tong aanbidt U. Amen. 
God de goden, Heer der Heren, 
Koning der koningen bent U. Amen. 
Zo roepen wij U met de woorden, 
die U ons zelf geleerd heeft: 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uwer is het Koninkrijk, en de kracht en de Heerlijkheid. 
We denken aan Maria, de gezegendste onder de 
vrouwen,  
en spreken na wat zij gezegd heeft: 
Mijn Ziel maakt groot de Heer, 
en mijn ziel heeft zich verblijd over mijn God en Heiland. 
Hij heeft zich Israel, Zijn knecht aangetrokken, 
om te gedenken aan barmhartigheid, 
gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen voor 
Abraham 
en zijn nageslacht voor eeuwig, Amen. 

Verlangend staan wij uit te kijken 
naar onze redder, onze Heer. 
Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 

Gebed van de Dag maandag 7 december 2020    
Tweede Adventsweek  -  kerk open 8.30 – 9.00 uur 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Jezus U bent het licht 
Luisterlied Zo mu je Baitalami  

– Come, let us go to Betlehem – Nigeria  
https://www.youtube.com/watch?v=lcUvZuQfJmE&feature=emb_logo  

deze week een internationaal reisje met advents-kerstliederen vanuit andere culturen 

Schriftlezing Genesis 32:4-13 
(Genesis / Bereesjiet 32:4-36:43, uit het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajitslach ‘Hij zond) 

STILTE  
Psalm 33: 6 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
Gebed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

kaars doven 

Zegen ons, Jezus Christus. 
Uw liefde geeft leven aan onze ziel. 
Amen. 

Lukas 1:54, 55 

Hij heeft het opgenomen voor Israël,  

Zijn knecht,  

door aan Zijn barmhartigheid te 

denken, 

 zoals Hij gesproken heeft  

tot onze vaderen,  

tot Abraham en zijn nageslacht,  

tot in eeuwigheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=lcUvZuQfJmE&feature=emb_logo

