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Bidden is
beseffen dat bidden
heel gevaarlijk is
omdat het enig antwoord
op de pijn en de tranen van de wereld
een leven is
met toegewend gelaat
en met een hart
dat keer op keer
uit vrije wil zich treffen laat.
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VOORBEREIDING
Orgelspel
Opgang: Zie de leliën op het veld (koor)
Welkom
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 65 : 5 en 2 (staande)
Koor en gemeente:

Koor:

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Bemoediging en groet
we gaan zitten
Psalm van nu: De schepping gaat door…..
Elke groene spriet die opschiet uit de aarde verwijst naar U.
Elk nieuw leven dat ontstaat, herinnert aan dat eerste begin
toen U de aarde in beweging zette en uw scheppingskracht
alles liet ontstaan.
God, wat een krachten, wat een mogelijkheden hebt u ons gegeven…..
U zaaide vrede tussen de mensen en overal wachten kiemen van gerechtigheid
op de kans om te groeien.
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Maar er moet nog zo veel werk verzet worden.
Zo veel plannen en idealen zijn nog niet uitgevoerd….
Wanneer al uw schepping definitief klaar zijn?
Wanneer zal de aarde er zó uitzien als u haar hebt bedoeld?
Koor en gemeente: Psalm 65 : 6
Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.
ROND DE BIJBEL
Gebed om de opening van het Woord
Lezing: 2 Kronieken 1 : 17 - 13
7

Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: ‘Wat wil je dat ik je
geef?’ 8 Salomo antwoordde: ‘U bent mijn vader David goedgezind geweest en hebt
mij als zijn opvolger aangesteld. 9 Laat nu, HEER, mijn God, uw belofte aan mijn
vader David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning over een volk
dat zo talrijk is als het stof van de aarde, 10 schenk mij daarom wijsheid en inzicht,
zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen
besturen?’ 11 Hierop zei God tegen Salomo: ‘Omdat dit je wens is, omdat je niet
gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden,
en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen
besturen waarover ik je als koning heb aangesteld, 12 zal ik je wijsheid en inzicht
schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zo veel als geen
enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na jou ooit nog zal verkrijgen.’ 13 Hierna
keerde Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon terug naar
Jeruzalem, waar hij regeerde over Israël.
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Samenzang: Lied 718 : 1, 2 en 4
1
God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor 't daag'lijks brood.
4
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

2
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Lezing: Lucas 11- 1 – 4
111 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een
van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het
zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.
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Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’
Samenzang: Psalm 111 : 6
Van alle wijsheid het begin
is; vrees den 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.
Verkondiging
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Wisselzang: Psalm 136 : 1, 3, 4, 12 en 1
1 allen:
Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

3 koor:
Geeft den God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wondren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

4 allen:
Looft Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grond'loos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

12 koor:
Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.

1 allen:
Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Vader
Hij, de Schepper en de oorsprong van alle leven,
heeft ons de aarde toevertrouwd
om die te beheren en te behoeden.
Ons heeft Hij ervoor bestemd
met Hem en onze medemens te leven
in trouw, in liefde en in vrede.
Maar waar wij God vergeten en verlaten
- dat doen we al sinds mensenheugenis verliezen we de zin van ons bestaan.
Daar maakt het kwaad zich breed,
in liefdeloosheid, ontrouw en geweld:
een wereld die gedoemd is in het oordeel te vergaan.
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Toch blijft God trouw aan wat Hij schiep!
Dat spoort ons aan naast anderen te gaan staan,
in al hun moeiten klein of groot.
Aan zijn zorgende hand vertrouwen we ons toe,
zowel tijdens ons leven als in het moment van onze dood.
Credo Nationale Synode 2009
Lied: Loof de Heer, o mijn ziel

GEBEDEN, DELEN EN ZEGEN
Gebeden en Lied 868
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
Collecten en koor: Lof aan de Heer (J.W. Peterson)
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Slotlied: Lied 978 : 1,3 en 4
Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Heenzending, zegen en beaming
Uitgeleide: De Hemel roemt (L. von Beethoven; arr. Martin de Jong)
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