Orde voor biddag, 11 maart 2020
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: lied 351 (uit Liedboek voor de Kerken) (melodie lied …..)
Zie ons heden
voor U treden,
God die goedheid zijt,
die ons hebt gegeven
Christus, ’t eeuwig leven,
eens en voor altijd.
God van zegen,
onzentwege
hebt G’ uw Zoon gezaaid;
en het zaad werd wakker
op de wereldakker
wordt met vreugd gemaaid.
Ach, wij smeken:
In dit teken,
Heer, maak ons gewis,
dat Gij ons zult schenken
boven alle denken
wat ons nodig is.
Laat wie zaaien
straks ook maaien,
naar uw goede wet.
Zegen ons landen,
’t werk van onze handen,
God, bevestig het!
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
v.:
onze hulp is in de naam van de Heer
g.:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.:
en niet laat varen het werk van zijn handen
v.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer

Over de dienst

Alles moet gezegd (vrij naar Henk Vijver)
Bidden is begrijpen dat er een God is
die ons een stem gegeven heeft
omdat hij niet verdraagt
dat al het lijden van de mensen
door ons in zwijgen wordt aanvaard
dat alle nood van deze wereld
door ons op afstand wordt geconstateerd.
Bidden is beseffen dat bidden gevaarlijk is
omdat het enige antwoord
op de pijn en tranen van de wereld
een leven is met toegewend gelaat
en met een hart dat keer op keer
uit vrije wil zich treffen laat.
Gebed om de Geest
Uit de Bijbel: 2 Kronieken 1: 7-13
Zingen: psalm 111: 1, 2 en 6
Uit de Bijbel: Lucas 11: 1-13
Zingen: lied 995
Uitleg en verkondiging: ‘Wat wil je dat ik je geef?’
Zingen: lied 863: 1, 2, 5 en 6
Gebeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van gaven
Slotlied: ‘Zoals aan dorre bomen …’- tekst: Alfred Bronswijk, melodie: lied 713
Zoals aan dorre bomen weer knoppen zullen staan,
zoals de donk’re nachten in morgenlicht vergaan,
zo gaat uw toekomst open en wenkt met breed gebaar,
om levenslang te hopen op liefde voor elkaar.
Zoals de vogels trekken langs luchten wijd en ver,
zoals de heem’len lichten door stralen van een ster,
zo leidt U ons op wegen van moedig verder gaan.
Een vuurkolom van zegen wijst spoor en hoop en baan.
Zoals straks bloemen bloeien in feestdos op het land,
zoals de zon zal schijnen, een glimlach uit uw hand,
zo gaan wij vol vertrouwen, U volgend op uw stem,
om in uw naam te bouwen een nieuw Jeruzalem
Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)

