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ORDE VAN DE AVONDDIENST
Bidstond voor vrede & voor gewas en arbeid 2022
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te
bereiden op de dienst.
Welkom en mededelingen

Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 147: 1
1

Lof zij de Heer, goed is het leven
als ’s Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is ’t onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

Stil gebed, onze hulp en groet
Wij zingen nog staande: Psalm 147: 3
3

Zing, zing om beurt om Hem te danken,
ontlok de lier de schoonste klanken
voor onze God, Hem die in luister
de hemel dekt met wolkenduister,
de aarde drenkt met milde regen,
het gras doet spruiten allerwegen,
de dieren zegent met zijn gaven
en hoort de roep der jonge raven.

(Wij gaan zitten)
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Inleiding
Zingen op de melodie van Psalm 38
"Uit Zingende gezegend - Troost"
Dat wij leven hier op aarde, heeft dat waarde,
heeft de toekomst nog wel zin?
Komt er toch een nieuwe morgen, zonder zorgen,
een volkomen nieuw begin?
Dat wij voor de vrijheid strijden, dat wij lijden
dat er pijn is en verdriet,
dat wij dreigen te verdrinken, weg te zinken,
Christus, ziet Gij dat dan niet?
Meters muren, massa’s mensen, groepen, grenzen,
koude oorlog, hete haat,
klippen, kolken, donk’re wolken, arme volken –
Heer, Gij komt straks veel te laat!
Christus, laat uw stille vrede / hier beneden
komen na een storm van strijd,
maak de aangevochten aarde /groene gaarde,
tuin die bloeit van vrolijkheid!
Gebed om vrede
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Wij zingen Lied 1010: 1 en 2
1

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
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Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Het Onze Vader voor Oekraïne: (Via de Beamer)
Gebed voor het gewas
Wij zingen Psalm 62: 5 en 6
5

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
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6

Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
’t Zij hoog of laag, ’t zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

Gedicht:

Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof,
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt;
in het verborgen wordt iemand geraakt,
iemand groeit uit tot een stem
en iemand gaat spreken en brengt met een woord
de taal van de leugen tot zwijgen.
Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop,
licht in de ogen, vonken verwachting
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt;
in het verborgen wordt iemand bevrucht
iemand groeit uit tot een lach
en iemand gaat zingen en gaat met een lied
de treurige dingen te lijf.
Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde
passie beweging, hart voor de mensen
en voel dan wat soms met mensen gebeurt;
in het verborgen wordt iemand bezield,
iemand groeit uit tot een vuur
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon
versteende gevoelens tot leven.
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Wij zingen Lied 978: 1, 3 en 4
1

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
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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.
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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.

Gebed voor onze arbeid
Wij zingen Lied 717: 2, 3 en 4
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Zeg ons, welk voordeel heeft
een mens, van al zijn streven?
Hij wint zijn brood en leeft,
maar, Here, is dat leven?
Wij kunnen hier toch niet
bestaan bij brood alleen?
In moeiten en verdriet
gaat zo ons leven heen.
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3

Heer, als er dan geen zin
is in ons werk gelegen,
leg Gij een zin daarin,
verkeer de vloek in zegen,
opdat wij als weleer
bewonen zonder pijn
een aarde, waar wij weer
gelukkig kunnen zijn.
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Betrek ons eens voor al
op Hem die alle dingen
eenmaal nieuw maken zal,
dat wij in duizelingen
zien wat ons oog niet ziet
en ons verblijden zeer,
dat onze arbeid niet
vergeefs is in de Heer.

Wij lezen uit 2 Kronieken 1 vers 7 - 13
7 Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: ‘Vraag wat je
wilt, Ik zal het je geven.’ 8 Salomo antwoordde: ‘U bent mijn vader David altijd goedgezind geweest en hebt mij als zijn opvolger
aangesteld. 9 Laat nu, HEER God, uw belofte aan mijn vader
David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning
over een volk dat zo veel mensen telt als er stof op de aarde is,
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
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na jou ooit nog zal verkrijgen.’ 13 Hierna keerde Salomo van de
ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon terug naar Jeruzalem, van waaruit hij regeerde over Israël.
Korte overdenking
Wij zingen Lied "Zoek eerst het Koninkrijk van God" ELB 58
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.`
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Dankgebed en stil gebed
aanvullend een Gebed via de Beamer
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Aandacht voor de collecte

Wij zingen staande ons Slotlied 416: 1 - 4
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.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en Zegen met een gezongen Amen
0-0-0-0-0-0-0-0
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