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Woensdag 8 maart 2023 
Biddag voor gewas en arbeid 
Voorganger: ds René Visser 
Ouderling van dienst René Spaargaren 
Muzikale medewerking: Caritas 

 
Orgel spel 
Caritas:  Let all creation sing 

Laat heel de schepping de Heer loven, Zijn naam prijzen en 
eerbiedig Zijn lof verkondigen. 

 
Welkom en mededelingen 
Psalm 62: 1, 4 en 6 
1    
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, -op Hem toch kan ik 
bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

4    
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, -op Hem toch kunt gij 
bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 

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. 
 
Votum en groet 
 
  



Caritas: Healing river 
O helende rivier, laat uw water stromen over dit 
uitgedroogde land. Laat het zaad ontkiemen, kom dit land 
genezen. 

 
   We need a little love 

We hebben een beetje liefde nodig  ...  We dromen allemaal 
van licht en vrede. Maar laten we beseffen dat het Jezus is 
die ons die liefde brengt. 

 
Aandacht voor de kinderen van de jongensclub 
Gebed 
Kinderen verlaten de dienst 
 
Caritas:  In the shadow of his wings 

Als de stormen van het leven me omringen, zoek ik 
beschutting in de armen van  
Jezus. In de schaduw van zijn vleugels ben ik veilig. 

 
Lezing: 1 Kronieken 20:1-26 
Psalm 136: 1, 2 en 6 
1    
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

2    
Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

6    
Die de grote Schelfzee spleet, 
Israël ontkomen deed. 
Looft den Heer, Hij gaat ons voor, 
Hij is trouw de eeuwen door. 
 
Preek 
  



Opwekking 124 Ik bouw op U 
1 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht,                  ) 
gerust in uw bescherming.            ) 2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. ) 
2 
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij    ) 
een lied van overwinning.               ) 2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam.     ) 
3 
Ik bouw op U,  
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur                    ) 
zal 'k zegevierend ingaan            ) 2x 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. ) 
 
Gebed voor gewas en arbeid 
 
Caritas  Liefde is een deken 
 
Collecte 
 
Gezang 351: 1, 2 en 4 
1    
Zie ons heden 
voor U treden, 
God die goedheid zijt, 
die ons hebt gegeven 
Christus, 't eeuwig leven, 
eens en voor altijd. 

2    
God van zegen, 
onzentwege 
hebt Ge uw Zoon gezaaid; 
en het zaad werd wakker: 
op de wereldakker 
wordt met vreugd gemaaid. 



4    
Laat wie zaaien 
straks ook maaien 
naar uw goede wet. 
Zegen onze landen; 
't werk van onze handen, 
God, bevestig het! 
 
Zegen met gesproken amen 
 
Caritas  Order my steps 

Stuur mijn weg door Uw woord, Heer. Ik wil in uw waarheid 
wandelen en mijn roeping vervullen. 

 

 


