
Gebed van de Dag woensdag 16 september 2020    
Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer 

Zegen de Heere, mijn ziel (psalm 103) 
 
Luisterlied: Juicht / Hij is verheerlijkt - Sela   
https://www.sela.nl/liederen/15/juicht-hij-is-verheerlijkt.html 
 
De thoralezing - Schriftlezing Deuteronomium 30:11-20 
(Uit de Lezing/ Parashat afgelopen Sjabbat in Synagoge –  
Nitsawiem-Wajelech (en hij gaat)  
Devariem/Deuteronomium 19:9-31:30) 
 
Stil moment1  

Zingen (lezen) Psalm 133:1 De Nieuwe psalmberijming  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed  
 
God onze Vader, vervul ons leven met uw barmhartigheid, opdat wij 
leven in vergeving die vrijgevig geschonken wordt. 
Voor degenen die niet kunnen geloven en die hun leven ten dienste 
van anderen stellen, bidden wij u. 
Voor de Kerk, zuurdesem van gemeenschap: Heer, doe uw aanschijn 
over haar lichten. 
Christus, licht uit de hoogte, kom allen bezoeken die in duisternis dwalen, toon hun de weg van uw liefde. 
U bent de bron van vertrouwen en leven: wees de steun voor hen die moeilijkheden en ontmoediging kennen. 
Leid ons door uw Geest om de wil van uw liefde te vervullen, geef ons een nieuw hart. 
 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

Doven van de kaars 

 

 
1 Herhaal een tekst voor je zelf een paar keer, blijf iedere keer bij een bepaald woord stil staan en bedenk wat dit woord te 
betekenen heeft. 

Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 

God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde Uw weg leren kennen, 
in heel de wereld Uw reddende kracht 

Romeinen 10:8, 9 

Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het 

Woord, in uw mond en in uw hart. 

Dit is het Woord van het geloof, 

dat wij prediken: 

Als u met uw mond de Heere Jezus 

belijdt en met uw hart gelooft dat 

God Hem uit de doden heeft 

opgewekt, zult u zalig worden. 
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