
Gebed van de Dag vrijdag 26 maart 2021    
Kerk open 8.30 – 9.00 uur  (Uitzending www.kerkomroep.nl  op woensdag en vrijdag) 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy upon us. 

Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace. 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm u over ons 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verleen ons vrede 
https://www.youtube.com/watch?v=5mSF-Nom0fA 
  

Psalm 118:15-29  (Naardense vertaling; we lezen in deze lijdenstijd de Hallel Psalmen113-118;   

dat is de lofzang die Jezus zong voor hij naar Gethsémane ging Matt.26:30 Zie onder) 
 

Zingen Psalm 118:13 OB 
 
Schriftlezing  Jacobus 5:1-6 

(We volgen de veertigdagenkalender 2021 Ik ben er voor jou) 

STILTE  
Overdenking 

Luisterlied   Psalm 139 - Mannenensemble Espressione 
https://www.youtube.com/watch?v=6ls4PtiZ0D8&list=RDGMEMMib4QpREwENw3_jAc0YgNw&index=7 

  
 

 Gebed   (Uit: Gebeden bij biddag 2021) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

kaars doven 

God beschermt je met Zijn zegen. 
God schenkt je Zijn glimlach. 
God kijkt je vol vrede in de ogen. 

Psalm 118 (Naardense Vertaling) 
 
15 Een stem van jubel en bevrijding 
in de ténten der rechtváardigen:  
de hand van de ÉNE wás krachtdádig!   
16 De hand van de ÉNE was verhéven,  
de hand van de ÉNE wás krachtdádig!   
17 Ik stierf niet, née ik mag léven,  
ik mag vertéllen  
de dáden van de ÉNE!   
18 Gekastijd heeft mij de ENE, gékastíjd,  
maar aan de dóod  
gaf hij míj niet príjs!   
19 Opent voor mij geréchtigheidspóorten:  
door hen wil ik íngaan,  
dánken de ÉNE!   
20 Dit is de póort naar de ÉNE,  
rechtváardigen  
komen dáardoor naar bínnen!   
21 Ik breng u dank, want ú gaf mij ántwoord,  
ú werd mij  
tót bevríjding!   
22 De steen die de bóuwers veráchtten  
is gewórden 
tot hóofd van een hóek.   
23 Zij werd dat vanwége de ÉNE,  
zij is een wónder ín onze ógen.   
24 Dit is de dag die de ÉNE gemáakt heeft,  
laat ons júichen, verhéugd zijn om hém!   
25 Ach ENE, bréng toch bevríjding,  
ach ENE,  
láat het tóch gelúkken!   
26 Gezegend die komt in de náam van de ÉNE,  
wij zegenen u  
vanúit het húis van de ÉNE!   
27 God is de ENE,  
hij doet ons het licht zien, bindt nu met snóeren de féestrei  
tot aan de hórens  
ván het áltaar!   
28 Mijn God zijt Gij, ú wil ik dánken,  
mijn God,  
ú zal ík verhéffen.   
29 Brengt dank aan de ÉNE, want hij is góed,  
ja voor éeuwig ís zijn vríendschap!  

Barmhartige God, 
U belijden wij als de Schepper van al wat leeft. 
U heeft ons bestaan gewild, U geeft ons aan elkaar. 
En wanneer wij vastlopen, dan reikt U ons de hand in Jezus uw Zoon 
die ons verlost en weer in beweging zet. 
Daarom aanbidden en prijzen wij uw heilige naam. 
Maar, barmhartige God, wij roepen uw naam vandaag ook aan 
ter wille van allen die zo druk zijn om het hoofd boven water te houden, 
dat ze geen adem over hebben om U te prijzen. 
Wij bidden voor hen die door de coronacrisis 
zijn veranderd van opgewekte in neerslachtige of boze mensen; 
voor hen die zelf ziek zijn geworden door het virus; 
voor hen die zich zorgen maken om geliefden; 
voor hen die rouwen omdat een dierbare aan het virus is gestorven. 
Wij bidden voor werkers in de zorg die handen en rust tekortkomen; 
voor ondernemers en zzp’ers die zich gekooid voelen, 
voor werknemers die zich zorgen maken om hun baan. 
Wij bidden voor ouderen en jongeren 
die misschien nu pas ontdekken hoe eenzaamheid werkelijk voelt; 
voor politici en bestuurders die dag in dag uit onmogelijke keuzes moeten 
maken; 
voor uw gemeente die zo graag weer samen zou komen om uw lof te zingen; 
en wij bidden voor hen die ook zonder het coronavirus al zorgen genoeg 
hadden. 
Geef hen, geef ons beterschap, 
en de kalmte van Noach, 
en de wijsheid van Salomo, 
en het vertrouwen van Jezus. 
Barmhartige God, wij danken U omdat U er altijd voor ons bent. 
Laat ons er dan ook zijn voor U en voor elkaar. 
Om Jezus’ wil, 
Amen 

ds F-W Verbaas, Heusden 

 
Psalm 118:13 (Berijming 1773) 

 

Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
Wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar; 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar. 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5mSF-Nom0fA
https://www.youtube.com/watch?v=6ls4PtiZ0D8&list=RDGMEMMib4QpREwENw3_jAc0YgNw&index=7

