
Jaargebed A.D. 2023  

U bent de God die naar mij omziet  Genesis 16:13 - Woord voor het jaar 2023  

Ik zal je raadgeven met mijn liefdevolle oog op je -  Psalm 32:8 
ik zal voor de HEERE wandelen in het land der levenden - Psalm 116 
Mensen kijken naar de uiterlijke verschijning, maar de HEERE kijkt naar het hart - 1 Samuël 16:7 

 
Hemelse Vader,  
wij zijn bij U nooit uit het zicht, 
de duisternis van de nacht zal ons niet voor U verbergen. 
De diepste grot verhult uw aanwezigheid niet, 
zelfs de machtigste oceaan is geen barrière voor U. 
U bent inderdaad de El Roi, de Machtige God die ons altijd ziet, 
wij verheerlijken uw Naam. 

 
Geliefde Jezus, 
U doorziet en doorgrondt ons met uw liefdevolle blik. 
tot in de verscholen rimpelingen van onze ziel. 
Wat voor anderen verborgen is, is geen geheim voor U 
altijd op zoek naar de diepste antwoorden, 
U bent inderdaad de El Roi, de Messias met de doordringende ogen, 
wij verheerlijken uw Naam. 

 
Heilige Geest, 
U bent altijd (onder)zoekende, 
om de wegen van Gods koninkrijk te doen oplichten, 
zodat uw kinderen zullen zien wat er nog verborgen is 
en zij wandelen zullen over de nieuwe wegen die niemand anders heeft ontdekt. 
U bent inderdaad de El Roi, die ons (in)zicht geeft op uw toekomst, 
wij verheerlijken uw Naam. 

 
El Roi, Vader, Zoon en Geest 
Geef ons dit jaar ogen die zien hoe uw lichtstraal doorbreekt in onze duistere tijd. 
Geef ons dit jaar uw liefdevolle blik als we de vreemdeling ontmoeten die op onze deur klopt. 
Geef ons dit jaar de moed om verder en dieper te kijken in deze verwarde wereld. 
 
Maak ons een instrument van uw vrede in een wereld vol haat en wanhoop. 
Mogen we de voortekenen van uw Koninkrijk herkennen en in actie komen, 
dat de mensen om ons heen daardoor meer van uw koninkrijk en heerlijkheid zullen zien   
Dat uw genade over Israël en de volkeren zij. Amen. 

 
      Nederlandse vertaling/bewerking Prayer of the Year 2023 Peter Artman en Robbert-Jan Perk, EEA 

Hope for Europe Prayer Network, robbertjanperk@planet.nl  /  a.p.artman@telia.com 
 
Elke laatste dinsdag van de maand, van 13.00-14.00 uur: digitale gebedsbijeenkomst voor Europa 
www.facebook.com/groups/prayernetworkHFE   
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