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II
Week van gebed
Donderdag
20 januari 2022

Elthetokerk – De Brug

“Leid ons, Heer, naar uw goddelijk kind”
Licht
Aansteken kaars
Gebed bij het ontsteken van de kaars
Lied van het licht: Heel het duister (La ténèbre)

Psalm
Lezing: Psalm 121
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
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Allen:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Korte stilte

Schrift
Lied: Kom tot ons (Tui amoris ignem)

Lezing: Openbaring 22: 5–9
Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het
licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun
licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en
waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel
gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort
gebeuren moet.’
‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van
dit boek.
Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik
alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van
de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden.
Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je
medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit
boek staat. Je moet God aanbidden.

Meditatieve Stilte
Tijd om te verstillen
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Lied: Mijn ziel verstilt (Mon âme se repose)

Gebed
Dankgebed en Voorbeden
Stil gebed
Avondgebed

Zegen
Zingen: Blijf met uw genade

Zegenbede (allen):
De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons
voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen

Wilt u reageren? Schrijf gerust naar stilteviering@gmail.com
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