
Vanbinnen zing ik, want mijn hart is blij: 
U laat mij steeds op uw bescherming hopen. 
De dood krijgt dankzij U geen vat op mij; 
U laat uw knecht het kille graf ontlopen. 
U leidt mij in de richting van het leven. 
Voorgoed geniet ik van wat U zult geven. 
 

 

door in gemak te aarden, 
en door te blijven steken 
in wat alom voorhanden is. 
 
Vuur ook op deze dag ons aan, 
dat wij volharden 
in vertrouwen, 
in de kracht van de liefde 
geloven. 
Wees zelf de vlam in ons hart, 
zodat wij weten 
hoezeer liefde ons geboden is. 

Gebed van de Dag vrijdag 13 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 22:1-19 
(Genesis / Bereesjiet 18:1-22:24, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Sidra Wajeera (Hoofdstuk ‘En Hij verscheen!’) 

 
STILTE  
 
Luisterlied Stilte nu - Psalm 65 vrij 
https://www.youtube.com/watch?v=7IA1hB32XOU  
  
Gebed  
 
Zijn wij U trouw, 
kan wie wij zijn 
en wat wij doen, 
bestaan in het licht 
van uw ogen? 
 
Verhelder ons, 
dat bij uw stralen 
er voor ons 
een weg is om te gaan, 
bewogen door uw Geest. 
Maak ons oprecht van hart, 
trouw aan ons eigen woord 
en mild van tong. 
 
Uw Rijk zal komen – 
dat niet wij het zijn 
die het vertragen 
  
 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

Doven van de kaars 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang. 

Jakobus 2:20 -22 

Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het 

geloof zonder de werken dood is? 

Is Abraham, onze vader, niet uit de werken 

gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op 

het altaar offerde? 

Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met 

zijn werken en dat door de werken het 

geloof volmaakt is geworden? 

https://www.youtube.com/watch?v=7IA1hB32XOU

