
Wie afgodsbeelden smeedt, gaat eraan stuk. 
Dus, Israël, zoek altijd je geluk 
bij Hem die jou wil sparen. 
Vertrouw de HEER, Hij is je hulp in nood. 
Vertrouw de HEER, Hij redt je van de dood. 
Je mag zijn gunst ervaren. 

Gebed van de Dag vrijdag 12 februari 2021    
Kerk open 8.30 – 9.00 uur  Uitzending www.kerkomroep.nl  

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Veni Creator Spiritus Veni lumen cordium / Kom schepper Geest. Kom licht van onze harten 
https://open.spotify.com/track/4nJPMoxq6C10b3mazS9Pns?si=SiIwSGYGQUKgvRsd_07t4A 

 
Psalm 115:3 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
Schriftlezing Exodus 20:18-23 

(Exodus / Shemot Exodus 18:1-20:23 is het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Jitro  ‘Jetro’) 

 Hebreeen 12:18-29 
 
STILTE  
 
Overdenking  
 
Luisterlied Nederland Zingt: Nearer, My God, To Thee 
https://www.youtube.com/watch?v=I5WLZAVKB88 
  
 Gebed  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk 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 12:22 

Maar u bent genaderd 

tot… 

God, 
We zoeken U 

omdat we door U zijn gevonden. 
Uw Stem doorbrak onze stilte. 
Nieuwe kracht zoeken wij om 

- in alle verwarring en aanvechting - 
te blijven vertrouwen dat U ons niet loslaat. 

We zoeken U 
omdat we lijden onder uw zwijgen, 

lijden aan het leven, 
dat zo verrukkelijk kan zijn 

en zo bitter tegelijk. 
Als U meer bent dan ingebeelde troost 
wees dan aanwezig, kom haastig Heer! 

Jezus, zoeker van mensen, 
laat ons door uw Geest 

en uw weg van kruis en opstanding 
beseffen hoe kostbaar wij voor U zijn. 

Wees zo onze troost en gids 
vandaag 

en alle dagen. 

Vertaling Nearer, My God To Thee 
 
Nader tot U, o Heer, 
nader tot U; 
drukt mij de zorg terneer, 
dat 'k kom tot U. 
In al mijn pijn en smart 
wens ik met heel mijn hart 
dichter bij U te zijn, 
nader tot U 
 
Is 't wel eens nacht voor mij, 
weet ik geen raad, 
wordt 't duister om mij heen, 
vrees 'k dan geen kwaad? 
Hoe bang het mij ook zij, 
U zegt 'Vertrouw op mij'. 
Dus ook in tegenspoed 
bent U nabij 
 
Eens is het einde daar 
van d' aardse strijd. 
Wat ook mijn deel hier zij 
voor korte tijd 
Gij, Heer, bereidt mij voor 
dat ik in 't hemelkoor 
zingen mag voor uw troon 
tot eer van U 

http://www.kerkomroep.nl/
https://open.spotify.com/track/4nJPMoxq6C10b3mazS9Pns?si=SiIwSGYGQUKgvRsd_07t4A
https://www.youtube.com/watch?v=I5WLZAVKB88

