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Woensdag 4 maart 2020 
Kleur: Paars 

 

Biddag voor Gewas en Arbeid 
Aanvang 19.30 uur  

 
Voorganger:         ds. Saskia Ketelaar  
Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster/Beamer:   Finie Herrebout 
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
dhr. Lensen, Tramstraat 17. 
 

Veertig dagentijd 
Midden in de 40-Dagentijd vieren we vandaag Biddag voor Gewas en Arbeid. 
Het thema van deze periode is dit jaar: ‘Sta op!’ 

Leef vanuit geloof, hoop en liefde. 
We staan stil bij het leven van Jezus en leven toe naar Pasen,  
het feest van Zijn opstanding uit de dood. 
Jezus riep: ‘Sta op! tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.’ 
Hij geeft ons nieuwe hoop, we mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat 
ons neerdrukt. 
 

In voorspoed bidden: 
‘Geef ons heden… 

 

Terwijl God ons veel meer  
dan brood gegeven heeft 

 

Wat een zorg dan te weten rentmeesters  
over ‘het meer’ te moeten zijn 

 

In tegenspoed bidden: 
‘Geef ons heden… 

 

Terwijl wij ook graag 
van het brood voor morgen zeker zijn 

 

Wat een zorg minder te mogen weten 
dat ‘het morgen’ voor God weer heden zal zijn. 

         Uit: Afgestaan, Piet Schriemer 
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Orde van de dienst 
 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Aansteken kaars  
 

Intochtslied:  Psalm 107: 1 en 4              (zo mogelijk staande) 
 

Moment van Stilte en Inkeer 
 

Votum en Groet              (daarna gaan allen zitten) 
 

Gebed 
 

Zingen:  ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’  
   Lied 272: 1, 2 en 4 
 

Lezing:  Prediker 2: 20 – 26  
 
Luisterlied:  ‘Adem om van uw te zingen’  naar Psalm 145  

uit: Psalmen voor Nu 

 
God ik adem om van U te zingen 
Alle dagen zing ik dank op dank 
Groter bent u dan in duizend levens 
een mens bevatten kan 
 
Wat U doet, gaat elke taal te boven 
maar erover zwijgen wil ik niet 
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen 
Uw goedheid met dit lied, dit lied 
Hij vergeeft, hij vergeeft 
veegt weg wat wij verkeerd doen 
 
In zijn liefde blijft hij dichtbij 
dicht bij al zijn mensen 
dicht bij alles wat hij leven gaf 
 
Al wat adem kreeg en levenskrachten 
dankt U dat het U als koning kent 
Laten alle landen van de aarde 
beseffen wie U bent 

 
En als iemand valt of door het leven 
krom gebogen wordt,  
dan helpt de Heer 
Alle mensen die hem kennen 
weten God is er altijd weer,  
steeds weer 
Wat hij doet, wat hij doet 
toont ons zijn grote liefde 
 
Roep hem, roep maar 
Hij zal er zijn 
Hij geeft antwoord, hij beschermt je 
Pak zijn hand, dan val je niet 
 
Van zijn liefde zal ik blijven zingen 
alle dagen zing ik hem mijn dank 
God, ik adem om van u te zingen 
Ik zing mijn leven lang 
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Lezing:  Matteüs 6: 19 – 23  
 

Zingen:  ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God’ 
   Uit: Opwekking, lied 40 

 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
 

Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 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. 
Halleluja, halleluja, hallelujah, hallelu, halleluja. 

 
 

Verkondiging 
 

Zingen: ‘Ik zie in zoveel dingen’ 
       Melodie: ‘Beveel gerust uw wegen’ 
       Uit: LvdK, Gezang 427 

Ik zie in zoveel dingen, 
de vingers van Gods hand. 
Hij zaait Zijn zegeningen, 
de wereld is Zijn land. 
Al ligt het zaad verborgen, 
ik weet wel dat het wacht, 
wacht op de zon die morgen, 
verrijst in volle pracht. 
 
Ik zie in zoveel dingen, 
de handen van de Heer, 
ik zal, ik moet wel zingen 
en zingend zie ik méér. 
Het zaad groeit zienderogen, 
de halmen opgericht. 
Lof zij God in den hoge, 
de oogst is levenslicht. 
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Gebeden 
  

Inzameling van de gaven onder orgelspel bestemd voor de Diaconie 
 

 
Slotlied:  ‘Groot is uw trouw, o Heer’      (zo mogelijk staande)

   Lied 885: 1 en 2   
 

Zegenbede           

  Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c) 
 

Orgelspel,    
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bij de komende diensten 
 

Vrijdag 6 maart: dienst in Vremdieke 
Elke eerste vrijdag van de maand is er een dienst in Vremdieke.  
Om 14.30 uur staat de koffie klaar en om 15.00 uur begint de dienst.  
U bent van harte welkom! 
 
Zondag 8 maart, tijdens deze tweede zondag van de 40-Dagentijd  
hoopt om 10.00 uur Dr. Eleonora Hof uit Ieper bij ons voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk  
in Nederland; Missionair.  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
 
 

 
 

 
Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 

Ook op facebook zijn wij te vinden! 
 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

