
Biddag voor gewas en arbeid 
Oude Kerk Borne 
woensdag 14 maart 2018, 19.45 uur

voorganger ds. Johan Meijer
organist Jan Braakman

orgelspel voor de dienst

welkom namens de kerkenraad

aansteken van de Paaskaars

eerste lied 283

stil moment, woorden van vertrouwen en groet

gebed

eerste lezing Prediker 3: 1-13

lied 845

tweede lezing Marcus 4: 1-9

lied 'Het gezaaide', 
tekst: Tom Naastepad, melodie: Vater unser im Himmelreich

1 O God die boven wolken troont,
uw Woord heeft onder ons gewoond,
Gij hebt het met uw hand gezaaid
zo ver uw Geest en adem waait;
van U is alle vruchtbaarheid
van vrede en gerechtigheid.



2 Maar al wat in de aarde viel
moet zwijgen en het land ligt stil
het is in duisternis gehuld
totdat Gij U ontfermen zult:
ontferm U over vlees en bloed
dat naamloos is en zwijgen moet.

3 Een vreemde bodem is de tijd
die van uw aangezicht ons scheidt,
maar midden in dit ballingsoord
verscheen uw vastberaden Woord
dat eenzaam in de aarde viel,
omdat het volle schoven wil.

4 O God die eigen erf bewaakt,
die sterven doet en levend maakt,
Gij roept ons uit de moedergrond
en zij zal spreken mond voor mond
van waar uw Geest en adem waait
de namen die Gij hebt gezaaid. 

5 Uw Woord dat op de aarde kwam,
en al het sterven op zich nam,
dat gaat en keert niet ijdel weer,
Hij is de eersteling, de Heer.
Hij wenkt de maaiers aan zijn zij
en zegt: de zomer is nabij!

overdenking

lied 718



dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de 
majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.
 

collecte

slotlied 978

zegen met Amen I


