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Liturgiesuggesties
Liederen
uit: Hoop van alle volken
81. Heer, zegen ons dagelijks brood (Argentinië)
82. Een lied voor de Heer (naar Psalm 98 - Brazilië)
uit: Diaconale liederen ter bemoediging
8. Eten genoeg, brood om te delen
14. Naar jouw toekomst
46. Als mensen leren geven
Kerk in Actie-lied ‘Wij delen’ (downloaden vanaf de website: www.kerkinactie.nl/lied)

Gedicht
Heb het hart
Mens ben je,
mens met een hart,
mens in een wereld
vol armoede en honger,
onrecht en geweld,
mens in een wereld
waar zoveel mensen
geen mensen,
zoveel dieren
geen dieren mogen zijn,
mens ben je,
mens met een hart,
strek je uit,
laat zien wie je bent,

heb het hart
om een naaste te zijn,
om lief te hebben.
Hans Bouma (uit: Medemens 4)
Maak ons tot nieuwe mensen
Geef ons een ruim hart
om lief te hebben,
geef ons een sterk hart
om te strijden!
Maak ons tot nieuwe mensen,
scheppers van een
nieuwe geschiedenis;
nieuwe mensen
die hun bestaan beleven
als het risico
van een verre tocht.
Nieuwe mensen,
hoopvol strijdend op weg,
begerig naar waarheid;
nieuwe mensen,
zonder rem of keten;
vrije mensen,
die vrijheid eisen.
Nieuwe mensen,
grenzeloos liefhebbend,
niet gebonden
aan rassen en plaatsen;
nieuwe mensen
die zij aan zij met allen
hun brood en onderkomen delen.
Geef ons een ruim hart
om lief te hebben,
geef ons een sterk hart
om te strijden.
Amen.
Gebed uit Peu (uit: Medemens 5)

Gebed
God, onze Vader,
We danken U dat we hier samen als uw gemeente bij elkaar kunnen zijn. Dat we met onze
vreugde en onze zorgen bij U mogen komen.
U bent bij ons in ons dagelijks bestaan. We bidden U, help ons Uw wil te doen, onze naaste
lief te hebben, recht te doen en te delen wat ons gegeven is.
We bidden U vandaag voor onze broeders en zusters in Guatemala. Velen lijden onder de
sociale en economische ongelijkheid. Vooral jongeren van de Maya-bevolking hebben hebben
het zwaar. Ze kunnen vaak geen werk vinden om in hun levensonderhoud te voorzien.
We bidden U voor het werk van partnerorganisatie Vredescentrum Barbara Ford, die jongeren een
vakopleiding bieden, waardoor zij hoop krijgen op een betere toekomst.
We bidden voor mensen overal ter wereld, die moeite hebben om te voorzien in hun dagelijks
brood. Geef dat er mensen om hen heen zijn, die hen ondersteunen en nieuwe wegen vinden
om te bouwen aan een betere toekomst, waarin er voor iedereen werk en voldoende eten is.
Inspireer ons door uw Geest om solidair te zijn met degenen die tekort komen en om te delen
van onze overvloed.
Amen
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bĳenhouden

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

