Stadsklooster Arnhem
Gebedsviering week van gebed dinsdag 18 Januari 2021
Via de chat op YouTube kunnen gebedspunten worden doorgegeven…
we nemen ze vanavond graag mee en voel je vrij!

Welkom en inleiding
+ In de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan de wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
O: Uit de diepte roep ik tot U
R: O Heer, hoor mijn stem.
O: Met mijn hele hart wil ik U prijzen.
R: O Heer, hoor mijn stem.
O: Als U de zonden blijft gedenken, Heer,
R: Wie houdt dan stand? Wie houdt dan stand?
Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem, en verlangt naar Zijn woord.

Gebed voor degenen zonder stem
(uit: Celtic Daily Prayer book 1, 322-24)
* Spreken kan ik niet,
tenzij u me helpt.
Ik stamel enkel,
En praat aarzelend.
Maar als u mijn lippen aanraakt,
mijn God,
dan zal ik zingend vertellen
van uw daden!
* Leer me Uw verhaal,
door de ogen van een ieder.
Zodat ik waarborg
de verwondering die hen trof.
Zodat ik eer betoon
De inzichten die ze verwierven
door hun leed.
* Zodat ze vreugde vinden,

vanwege de Koning der Koningen,
die afdaalt
om hun voeten te wassen.
En die, opkijkend naar hun gezicht,
zegt, ‘ Ik weet het, ik begrijp je’.
* Deze wereld
Is een wereld van gebroken dromen
Dromers zijn moeilijk te vinden
En vrienden schaars
* Heer, wees de sprokkelaar van onze dromen
U geeft ontelbare sterren hun plek,
waar vandaan ze hun licht schijnen.
Vanuit de hemel hoort u ons aan,
Open onze mond, zodat we van u kunnen getuigen.
* Leer ons, opnieuw en opnieuw,
Dat allermooiste verhaal,
van de Ene door wie de wereld is gemaakt.
De ene die een hulpeloos kind werd,
en opgroeide tot timmerman.
* Wat hij vertelde
Was riskant.
Niet netjes of veilig.
* Spreken kan ik niet,
Tenzij u me daarbij helpt
Ik stamel enkel,
En praat aarzelend
Maar als u mijn lippen aanraakt,
Mijn God,
Dan zal ik zingend het verhaal vertellen
van uw daden.
* Hier ben ik, Jezus, leer het mij.

Bijbeltekst van de dag
Psalm 2: 1-10
2 Tessalonicenzen 2:13 & 3:5

Meditatie
Stilte

Muziek - Stemmen van gerechtigheid
Open gebed
Lied
Zegen:
Mijn kinderen, zorg ervoor dat jullie onderling de vrede bewaren en heb elkaar lief.
Volg het voorbeeld van wijze en goede mensen, en God zal je troosten en helpen, zowel
in deze wereld als in de wereld die komen gaat.
+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.

