
Gebed van de Dag vrijdag 30 april 2021 
( Kerk open 8.30 – 9.00 uur )  

50 dagen opgewekt! 
Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer 

Opening: 
Kom tot ons, o Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van Uw liefde.  
Kom tot ons, o Heilige Geest, woon in ons, o Heilge Geest 
https://www.youtube.com/watch?v=jg8bnoNPEBU 
 
Lezen Psalm 150 

Tekstlezing Kolossenzen 3:1-4 

Stil moment 

luisteren Anton Bruckner - Psalm 150 (1892) 
https://www.youtube.com/watch?v=1IkmI_Gx9yM 
(met dank aan Jurrien die de afgelopen tijd de verwerkingen  
van psalm 150 heeft aangeleverd! 
 
Gebed 

Opgestane Heer, 
als een arme 
die zich niet wil opdringen 
gaat u met ieder van ons mee 
zonder de deur van ons hart open te breken. 
U bent er, U schenkt ons uw vertrouwen, 
U laat niemand in de steek, 
zelfs niet in de diepste eenzaamheid. 
Om U te kunnen ontvangen 
hebben we genezing nodig. 
Willen we U herkennen, 
dan moeten we 
telkens opnieuw het risico nemen 
om voor U te kiezen en U te volgen. 
 
Zonder die altijd weer radicale keuze 
leven we in een sleur. 
 
Kiezen voor U, is uw stem horen die vraagt: 
'Heb jij Mij lief...?' AMEN    

 
Persoonlijk gebed 

Afsluitend gebed: Onze Vader… 

 

 

 

 

Van 3 tot 14 mei (Meivakantie) is er geen ochtendgebed in de kerk. We kunnen thuis de tekst uit Kolossenzen   

3:1-4  dagelijks in ons gebed meenemen. Zoek voor u verschillende uitvoeringen op van Psalm 150, de psalm die 

opwekt tot lof en aanbidding. Deze psalm kunt u delen op de gemeenteapp zodat we elkaar opwekken tot 

lofprijzing van God en elkaar verrassen met mooie verwerkingen van deze psalm. 

Kolossenzen 3:1-4  

Als u nu met Christus opgewekt 

bent, zoek dan de dingen die 

boven zijn, waar Christus is, Die 

aan de rechterhand van God zit. 

 Bedenk de dingen die boven zijn 

en niet die op de aarde zijn, 

 want u bent gestorven en uw 

leven is met Christus verborgen in 

God. 

 Wanneer Christus geopenbaard 

zal worden, Die ons leven is, dan 

zult ook u met Hem geopenbaard 

worden in heerlijkheid. 

Zegenwoord: 
Zegene en behoede ons 
de almachtige en barmhartige Heere. 
Vader, Zoon en Heilige Geest 
Amen. 
 

Doven van de kaars 
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