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Woord voor 2021: 

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is  (Lucas 6:36) 

Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? 
En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. 
(Lucas 10:36-37) 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle 
vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met 
de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. (2 Kor 1:3-4 ) 

 

Gebed 

Vader, God vol van barmhartigheid en genade 

In uw compassie kregen we een sterk fundament in tijd en eeuwigheid. 
In de jaren die U ons gaf in het verleden en in  de jaren die er nog zullen komen. 
Uw troost was ons schild en onze kracht in de tijden van zorg en verdriet. 
Uw aanwezigheid zal ons zeker de weg wijzen in de toekomst die we nog niet kennen. 
 
In de woestijn hebt U Israël uw bevrijdende genade getoond. 
In Babel zond U uw boodschappers van hoop en licht, 
In Bethlehem was daar de stralende ster  die goed nieuws bracht. 
U raakte de melaatse aan en genas de zieken. 
 
Vol bewogenheid tot het eind, Jezus, toonde U ons de Vader, 
U volbracht met uw leven Zijn barmhartigheid  
 
In uw voetstappen zullen wij onze weg gaan vinden dit jaar. 
Deze liefde zonder einde stuwt onze daden voort elke dag. 
Samen kerk zijn bij de puinhopen van gewonde mannen en vrouwen, 
uw barmhartigheid uitdelen aan kwetsbaren en berooiden 
 
De verborgen helden en engelen van onze tijd, 
kom je niet tegen in de krant en zij scoren geen likes op facebook, 
maar zij zijn gezegend in uw Koninkrijk, 
want zij weerspiegelen immers de Vader en de Zoon 
 
Heer, breng ons dieper in uw betrokkenheid met onze kapotte wereld 
en steek een vuur aan ons in hart vanwege haar lijden. 
 
Uw compassie is onze hartenklop. 
Kom, Heilige Geest met dit vuur van liefde. Amen. 
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