
Morgengebed 8 april 2020 
Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer 

 Heere, open mijn lippen, 
 Mijn mond zal zingen tot uw eer. 

Van zonsopgang tot zonsondergang  
Moet Uw Naam worden geloofd. 

  

Luisterlied Ps 127 (Eeuwig Hier Nu - link)  

Thoralezing Exodus 12:29-41 

Stil moment 

Zingen (lezen) Hallelpsalm 118:4 

 

 

 

Gebed 
 
God, 
het is stil op straat 
een kwaad virus waart als een spook 
rond over uw wereld 
en wij weten niet hoe en 
wat en hoelang. 
Richt onze ogen op U 
en op Uw Zoon Jezus Christus, 
die kwam om mensen te redden. 
Schenk ons uw goede Geest 
om te vertrouwen op een nieuwe morgen 
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen 
en kom gauw! 
 
AMEN 

 
Persoonlijk gebed 

 

Afsluitend gebed: Onze Vader… 

Toewijding van de dag aan God 

Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God: 
de kracht van uw aanwezigheid. 
Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken. 
Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren. 
Zegen mij vandaag. Amen. 

 
Doven van de kaars 

Psalm 115:6 
 
Vertrouwt op God, gij allen, die Hem vreest; 
Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. 
De HEER was ons gedachtig. 
Zijn zegen blijft op Israël verspreid; 
Aärons huis is die ook toebereid; 
God is getrouw en machtig. 

Psalm 127 
(Pelgrims-
liederen, 
Liederen 
‘Hamaaloth’ 
van de 
opgang) 
 
 

Galaten 3:16 Welnu, zo zijn de 

beloften aan Abraham en aan zijn 

nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En 

aan de nageslachten, alsof er sprake 

zou zijn van velen; maar van één: En 

aan uw Nageslacht; dat is Christus. 

17. Dit nu zeg ik: Het verbond, dat 

eertijds door God rechtsgeldig was 

gemaakt met het oog op Christus, 

wordt door de wet, die na 

vierhonderddertig jaar gekomen is, 

niet krachteloos gemaakt om de 

belofte teniet te doen. 

18. Want als de erfenis uit de wet is, 

is zij niet meer uit de belofte; maar 

aan Abraham heeft God die door de 

belofte genadig geschonken. 


