
Lieve Heer, 
Alles is anders. 

De school is dicht, 
we missen onze vrienden, 

en sport gaat ook al niet door. 
De hele dag thuis is soms ook saai. 

Wilt U in ons huis zijn. 
Zie ons als we ons schoolwerk doen 

als we lachen en spelen 
maar ook als ons geduld op is 

en als we bang zijn vanwege dat virus. 
Geef dat we het ook mérken 

dat U er voor ons bent! 
Amen 

Alle nachten, alle dagen 
eet ik bitter tranenbrood. 
Heel de dag door hoor ik vragen: 
‘Is die God van jou soms dood?’ 
Ach, wat weet ik het nog goed 
hoe ik meeliep in de stoet; 
opgetogen klonk ons zingen 
als we naar Gods woning gingen. 

Gebed van de Dag vrijdag 18 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 Lied van overgave (Psalm 62) - Ronald Koops 
https://www.google.com/search?q=lied+overgave&rlz=1C1CHBD_nlNL884NL884&oq=lied+van+overgave+&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30j69i61.13655j0j4&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8   
 

Schriftlezing Genesis 40 
(Genesis / Bereesjiet 32:37:1-40:23, uit het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajeesjev ‘Hij zette zich’) 

 
STILTE  
 
Psalm 42:2 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Gebed van een kind 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

kaars doven 

Heere, ga met ons mee 
als we werken of rusten, lachen of huilen 
en wees onze Gids. 
In gemeenschap van de Heilige Geest. 

Mattheüs 2:13, 14  

Nadat zij vertrokken waren, zie, een 

engel van de Heere verschijnt Jozef in 

een droom en zegt: Sta op, en neem 

het Kind en Zijn moeder met u mee, 

en vlucht naar Egypte, en blijf daar 

totdat ik het u zal zeggen, want 

Herodes zal het Kind zoeken om Het 

om te brengen. 

Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn 

moeder in de nacht met zich mee en 

vertrok naar Egypte. 

https://www.google.com/search?q=lied+overgave&rlz=1C1CHBD_nlNL884NL884&oq=lied+van+overgave+&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30j69i61.13655j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=lied+overgave&rlz=1C1CHBD_nlNL884NL884&oq=lied+van+overgave+&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30j69i61.13655j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

