Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 11 maart 2020 om 14:00 uur
In de Hervormde Kerk te Sprang

Voor de dienst speelt de organist op het orgel.
De liturgieën zijn uitgedeeld door Jesse van Aalsburg en Hadassah Steenbergen.

We luisteren naar de afkondigingen.

Psalm 116: 1, 10 en 11.
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

We bidden in stilte.

Bemoediging en groet.
Wij geloven dat de dienst met Gods hulp wordt gehouden (bemoediging) en dat
Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet).
Samenzang: “Zoek eerst het koninkrijk van God”.
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
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Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
Hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
(Refrein)
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
(Refrein)
We belijden het Christelijk geloof.
Timo Pigmans leest de geloofsbelijdenis voor.
Samenzang: “Van U zijn alle dingen”.
Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer!
Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aleer wij klagen,
op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.
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Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet.
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden,
wien Gij geen redding biedt?
Gij laat de zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.
U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd!
Wat kan ik niet ontberen,
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!
Gebed.
Om God te prijzen, en om de hulp van de Heilige Geest als we de Bijbel lezen,
en naar de preek gaan luisteren.
We lezen uit de Bijbel: Lukas 11: 1-13.
Lindy Schapendonk verzorgt de schriftlezing.
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En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn
discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook
Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
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Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de
hemel, zo ook op de aarde.
3
Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
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En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets
schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
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En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de
nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden,
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want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te
zetten,
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en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val
mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de
slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven.
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Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan
zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij
nodig heeft.
9
En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal
voor u opengedaan worden.
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Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem
zal er opengedaan worden.
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Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen
geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang
geven,
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of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?
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Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te
meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Samenzang: “Als je bidt zal Hij je geven”.
Refrein:
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Als je de Vader vraagt om een brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
Heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)
Als je Mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in Mijn naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)
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We luisteren naar de preek:
“Vraag gerust!”
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Psalm 66: 8 en 10 (Themapsalm).
Komt, luistert toe, gij Godgezinden,
Gij, die den HEER van harte vreest,
Hoort, wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven,
Ik riep den HEER ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, Die alleen mij bij kon staan.
God zij altoos op 't hoogst geprezen;
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Noch mijn gebed gehoor ontzeid!
Dankgebed.
We danken samen de Heere God en we bidden voor elkaar en voor de wereld om
ons heen. Het gebed wordt afgesloten met “Onze Vader”.
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde,
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven;
en leidt 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, in eeuwigheid.
Amen.
Er wordt in drie rondgangen gecollecteerd.
Hierbij helpen Anna van Wijk, Sebas Zwijgers, Lize Koenen, Emilie van Zelst, Chris
Schouten en Jonathan Maijers mee.
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Samenzang: “Ga met God en Hij zal met je zijn”.
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.
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.
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.
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.
Voordat we de kerk uit gaan ontvangen we de zegen van de Heere God.

Fijn dat u en jij er vanmiddag waren. Wel thuis!
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Heeft u vragen of wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u
contact opnemen met:
Ds. A. de Wit, Predikant Hervormde gemeente Besoyen
T 0416 – 332 718
E adewit@solcon.nl
Ds. E. van Wijk, Predikant Hervormde gemeente Sprang
T 0416 – 272 380
E predikant@hervormd-sprang.nl
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