Biddag voor Gewas en Arbeid
10 maart 2021
19.30 uur
Noordeloos, Ontmoetingskerk
Voorganger: ds. Adri van der Wal
Intocht
Tijdens orgelspel bereiden we ons voor op de dienst
De kerkenraad komt binnen
Welkom
Intochtslied: Ps. 107:1.4
Psalm 107, Gods goedheid houdt ons staande: Samenzang Lutherse kerk Nieuwe Pekela - YouTube

Gelegenheid tot stil gebed
Bemoediging
Vredegroet
Lied: H. Bouma, Zij zingen zich een weg, nr. 4:1.2 (melodie: Liedboek voor de Kerken
[1973] Gez. 415) Organist speelt de melodie / voorganger leest de tekst
1. Groot is de God die vol verwachting
2. God stelt zijn eer in onze hoogheid
mensen zijn aarde toevertrouwt.
alles legt Hij in onze hand.
Groot is de God die oppermachtig
Zijn naam moet luisterrijk en groot zijn
zo op de kleine mensen bouwt.
in wat de mens als koning kan.
Groot is de mens
Wie zich ontfermt,
die doet wat God wenst:
Gods werk beschermt,
wie voor zijn schepping zorgt
wie goede herder is
leeft als een ware vorst.
komt stralend aan het licht.
Het Woord gehoord
Schriftlezing: Deuteronomium 8:11-18
11 Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die
ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. 12 Wanneer u volop te eten hebt en
mooie huizen bouwt om in te wonen, 13 wanneer u steeds meer runderen, schapen en
geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, 14 mag u
daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, uw God, vergeten. Was Hij het niet die
u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; 15 die u veilig door die grote, verschrikkelijke
woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is en waar giftige slangen en
schorpioenen huizen; die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots; 16 die u in
de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien –
en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat Hij u later
zou kunnen zegenen? 17 En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op
eigen kracht verworven!? 18 Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in
staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij zich wil houden aan wat Hij uw
voorouders onder ede heeft beloofd, zoals Hij dat tot nu toe heeft gedaan.
Lied: Lied 981:3.4 Melodie van deze twee coupletten wordt door de organist gespeeld

Schriftlezing: Prediker 9:7-10a
7
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je
doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur.
9
Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven,
die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder
de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je
hand te doen vindt. Doe het met volle inzet.
Lied: Lied 905:4 Organist speelt de melodie / voorganger leest de tekst
Verkondiging
Lied: Lied 982 Gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble
Het Woord beantwoord
Dankgebed en voorbeden
stil gebed
Onze Vader
[Aandacht voor de collecten]
Slotlied: Lied 245:1.3
'k Wil U o God mijn dank betalen - Deo Cantemus - YouTube

Slotwoord
Zegen

Een goede avond gewenst !

