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 Welkom  
 
Liturgische groet 
 
Zingen openingslied LB 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen´ 

 
2 Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

 
3 Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

 
4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

 



  

5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 

 
Gebed  

God van de schepping,  
 
Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.  
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die 
ons voedt.  
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw. 
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.  
 
Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en 
bewaren.  
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor 
het wonder van het leven.  
 
U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder 
moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.  
Wij bidden: Heer, ontferm U. 
 
U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe 
woorden die we spreken. 
Wij bidden: Christus, ontferm U.  
 
U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht 
tegenover elkaar lijken te staan. 
Wij bidden: Heer, ontferm U.  
 
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.  
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.  
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om 
die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar. 



  

Dat wij noaber blijven voor elkaar, dichtbij en verder weg, 
dat wij noaberschap op een nieuwe manier invulling durven 
geven. 
Laat uw Geest ons leiden. 
Door Christus onze Heer. 
 
Amen 

 
Zingen loflied LB 568a ´Ubi caritas´ 

 
Moment met de kinderen 
 
Begin kindernevendienst 
 
Kennismaking met Erik en Chiel 
 
Zingen LB 978 ´Aan U behoort, o Heer der Heren´ 
 



  

 
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 



  

met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Bijbellezing Genesis 41, 25 – 38 
 
Tweespraak 
 
Lied ´Platteland´ door Ties Kram en Roy Scheperboer  
 
Gebeden 
 
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 voor Perspectief en Zorg om Boer en Tuinder  
 
Slotlied LB 981 ´Zolang er mensen zijn op aarde´ 



  

 
2 Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 

 
3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

 
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 

 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

Zegen 
----------------------------------------------------------------- 



  

 
 
Collecte 
 
Scan de QR-code om te betalen voor Collecte 

Boerderijdienst 28-8-22. 

Gebruik de Camera App op je telefoon. 

De QR-code is geldig tot 20 augustus 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


