
Liturgie biddag voor gewas en arbeid  
Met aansluitend de gemeentevergadering  

  
Zingen: NLB 65: 1, 2 en 5 
1  
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
 die alle schuld vergeeft. 
2  
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. 
 5  
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. 
  
Openingswoorden 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Wij roepen tot U, o Heer. 
G: Vanavond komt ons gebed tot U. 
V. Onze monden zijn vervuld van uw lof, 
 G: de hele dag van uw heerlijkheid. 
V: Sluit uw ogen voor onze zonden, 
G: laat ze niet voor U bestaan. 
V: Geef ons een ander hart, o God 
G: en een nieuwe geest van binnen. 
V: Bewaar ons, Heer, elke dag opnieuw 
G: door uw genade in uw vrede. 
V: Uw goedertierenheid, Heer, zij over ons. 
G: zoals wij op uw hopen. 
V: Heer, hoor ons gebed. 
G. Laat ons geroep tot U komen. Amen. 
  
Welkom 
Zingen: NLB 314: 1 en 2 
1 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 



2  
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
  
Gebed 
Zingen: NLB 314: 3 
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. 
  
1e Schriftlezing: Prediker 2: 20 t/m  26  
Zingen: Digitale Verzameling 38: 1 en 2 (Mel. Gezang 464) 
1 
Al ons werken en geploeter, 
wat is daarvan doel en zin?   
En wat is van al het moeten  
en het jachten het gewin? 
Moeten wij gelaten leven: 
'Ach, het komt zoals het komt...'?, 
ons aan leegte overgeven, 
uitgedacht en afgestompt? 
2 
Goede God, geef ons een teken 
dat Uw aller diepst geheim 
altijd in ons door zal breken, 
omdat wij Uw mensen zijn. 
Dat wij in de goede dingen 
U herkennen, –telkens weer. 
Dat wij kunnen blijven zingen: 
'Dank U voor Uw goedheid, Heer!' 
  
2e Schriftlezing: Matteüs 6: 19 t/m 23 
Zingen: Oude Liedboek Gezang 465: 1 en 4   
1  
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. 
4  
O mocht ik U beminnen gelijk Gij mij bemint, 
laat heilge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen door ijdle glans verblind! 
  
  
Overdenking 
Stilte  



  
Gedicht: Biddag voor ons leven 

  
Wij komen Heer tot U 

en vragen om uw zegen, 
voor arbeid die ik doe, 

wilt U de krachten geven. 
  

Wij komen Heer tot U 
en vragen om uw zegen, 

voor alles wat ik zaai, 
wilt U de groeikracht geven. 

  
Wij komen Heer tot U 

en vragen om uw zegen, 
 voor alles wat ik maai, 

 wilt U de rijpheid geven. 
  

Wij komen Heer tot U 
en vragen om uw zegen,  

voor woorden die ik spreek, 
wilt U open harten geven.  

  
Wij komen Heer tot U 

en vragen om uw zegen, 
voor liefde die ik geef 

aan al die zonder leven. 
  

Wij komen Heer tot U 
en vragen om uw zegen 

dat 'k vruchtbaar in uw dienst 
tot eer van U mag leven.    

                     
(Ina van der Welle) 

  
 
Zingen: Zingende Gezegend 40: 1 en 2 (Melodie NLB 438) 
1. 
God dank! Er is een Koning 
die zorgt voor al wat leeft, 
de zwaluwen een woning, 
de vogels voedsel geeft; 
die als de sneeuw weer smelt, 
doet groeien, doet ontluiken, 
doet bloeien: bomen, struiken, 
de bloemen op het veld. 
2. 
Gelooft  dat God u hoorde, 
dat overbodig is 
te bidden met veel woorden –  
God weet wat nodig is. 
Zoek eerst zijn Koninkrijk! 
Zou God u dan niet kleden? 
Gij zijt reeds hier en heden 
meer dan een koning rijk! 
  
Gebeden – Stil Gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
  



Zingen: NLB 248: 1, 2, 3 en 4 
1  
De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
2  
Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
3  
Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
  
4  
Voorwaar de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefde en majesteit. 
  
Zegen 
  
Zingen: NLB 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
  
  
 
  
Uitnodiging voor de gemeenteavond  
 Agenda:  
  
* Opening   
   Harrie Beukers, voorzitter kerkenraad opent de avond.  
  
* Mededelingen  
  
* Informatie en gesprek  
Over het nieuw op te zetten pastoraat.  
Wat is Pastoraat voor u?  
  
* Financiën  
(Begroting 2017. Exemplaren ter plekke uitreiken)  
  
* Rondvraag    
                                                                                                    
 

  
  
 


