Gebed van de Dag donderdag 17 september 2020
Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer
Zegen de Heere, mijn ziel (psalm 103)
Luisterlied: Mijn toevlucht - Sela
https://www.sela.nl/liederen/10/mijn-toevlucht-psalm-91.html
De thoralezing - Schriftlezing Deuteronomium 31: 1-8
(Uit de Lezing/ Parashat afgelopen Sjabbat in Synagoge –
Nitsawiem-Wajelech (en hij gaat)
Devariem/Deuteronomium 19:9-31:30)
Stil moment1
Zingen (lezen) Psalm 134:2 De Nieuwe psalmberijming
Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van Hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.

Gebed

Hebreeën 13:5
Laat uw handelwijze zonder
geldzucht zijn. Wees tevreden met
wat u hebt, want Hij heeft Zelf
gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten
en Ik zal u beslist niet verlaten.

Voor allen die trouw uw Woord verkondigen, Heer, wij bidden u.
Dat wij uw aanwezigheid in onze naaste mogen herkennen; geef dat
wij open blijven staan voor arme en ongelukkige mensen.
Heer, wij bidden u voor allen die lijden in en door hun werk, voor
allen die werkeloos zijn, dat hun waardigheid gerespecteerd wordt.
Voor gevangenen en allen die door de samenleving vergeten worden; maak ons solidair met hun lijden: u bent de
Trooster, wij bidden u.
Voor kinderen die in de steek gelaten zijn, dat zij vrede mogen vinden bij hen die zich om hen bekommeren, bidden
wij u.
Voor geleerden en onderzoekers, dat hun werk heel de mensheid mag dienen, bidden wij u.
Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in het openbare leven, dat zij hun werk oprecht uitvoeren ten behoeve
van allen, bidden wij u.
Dat wij in uw Kerk tekens van naastenliefde mogen zijn, bidden wij u.
Persoonlijk gebed
Onze Vader…

Afsluiting
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
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.

