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ORDE VAN DE DIENST, Biddag voor Gewas en Arbeid, 10 maart 2021, 19.00 uur :
*
Vooraf zingt het koortje Lied 273: 1 en 5 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’

1. Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Welkom.
*
Koortje: Psalm 111: 1

5. Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Stil Gebed Votum en Groet.
*
Koortje: Psalm 111: 2

2. Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Aanvangswoord.
Gebed.
*
Koortje: Lied 919: 1, 3 en 4
1.Gij die alle sterren houdt,
in Uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart, is verward,
leer het op Uw lichte
hoge rijk zich richten.

3.God, is dan wat U verliet
uit Uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij Uw duizendtallen?
Blijf niet ver, doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren.

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed; 't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Schriftlezing: Marcus 12: 37b-44. ’37b De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. 38 Tijdens zijn
onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig
begroet willen worden op het marktplein, 39 en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden:
40 ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal
strenger worden geoordeeld dan over anderen!’
41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel
geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer
dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe
heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben
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gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele
levensonderhoud.’
*

Koortje: Lied 836: 1, 2 en 4 (melodie gezang 463)

1. O Heer die onze Vader zijt,
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
vergeef ons onze schuld.
als eenmaal bij de zee.
Wijs ons de weg der zaligheid,
Geef dat ook wij uw nodend woord
en laat ons hart, door U geleid,
vertrouwen, volgen ongestoord,
met liefde zijn vervuld.
op weg gaan met U mee.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Overdenking.
*
Koortje: Lied ‘Nu bidden wij eerbiedig’ (melodie psalm 12)

1. Nu bidden wij eerbiedig om uw zegen,
2. Wij mogen drinken uit de bron van leven,
ons leven is omsloten door uw hand,
Heer, U bent groot en onvoorstelbaar goed,
geef trouw en liefde waar wij ons bewegen
maak onze handen vrij om mild te geven
en groei en bloei voor mens en dier en plant.
en uit te delen van uw overvloed.

Dankgebed en voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte is voor Kerk in Actie - 40dagen tijd: Het droge noorden van Ghana is
een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen (ook wel karitébomen genoemd),
met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten
boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de
vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan
ze om beurten een lening kunnen krijgen.
2e collecte bij de uitgang is voor de
wijkgemeente.
*
Koortje: Lied 413: 1 en 3

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Slotwoord.
*
Koortje: Lied 416:1 (staande)

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
*
Het koortje zingt: Lied 431c

Orgelspel.
--------------------
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