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‘Wat wil je dat ik je geef?’
over je richten tot
en je laten richten door God
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welkom en mededelingen
opmaat
we zingen: “Here Jezus, om uw woord...” Lied 314: 1 en 3
1.Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
3.O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
(we gaan staan)

moment van inkeer
votum en groet
we zingen: “Van ganser harte loof ik Hem” Psalm 111: 1 en 6
1.Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
2

6.Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.
(we gaan weer zitten)

bij deze dienst
openingsgebed
we zingen: “God is tegenwoordig” Lied 906: 1 en 8
1.God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem ...heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.
8.Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe Uw Wezen
dat Ge in mij Uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.
bij de lezingen
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schriftlezing: 2 Kronieken 1: 7-13
Al wat een mens te kennen zoekt” Lied 848: 1, 2, 3 en 4

2.Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3.De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luist’ren naar de Geest
die doven horen doet.
schriftlezing: Lucas 11: 1-13
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acclamatie
we zingen: “U komt de lof toe” Liedboek 339-A
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
preek
orgelspel
we zingen: "Neem mijn leven...” Lied 912: 1, 2, 3, 4 en 5
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
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5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.
dank- en voorbeden, stil gebed, 'onze Vader'
ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE,
GELIJK IN DE HEMEL, ALZO OOK OP DE AARDE.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,

GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN,
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK

EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
TOT IN EEUWIGHEID. AMEN.

collecte
slotlied

(we gaan staan)

we zingen: “Zolang er mensen zijn op aarde” Lied 981
1.Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft
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2.Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
3.Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5.Daarom moet alles U aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht
zending en zegen
voorg.:
…
allen:
AMEN, AMEN, AMEN!
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Biddag voor Gewas en Arbeid
is de protestantse gedenkdag waarop in het voorjaar in het
bijzonder gebeden wordt voor werk en oogst. We geven ermee
aan dat we afhankelijk zijn van God en alles, ook ons dagelijks
brood en ons werk, van Hem verwachten. De Biddag wordt in ons
land al eeuwenlang op de tweede woensdag van maart gehouden.
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