Collecte Kerk in Actie
Pinksterzending 20 mei 2018
Liturgiesuggesties
Liederen
Uit: ‘Hoop van alle volken’
44. Kom, o kom, Heilig Geest (Nigeria)
44. Heilige Geest, gegeven zijt Gij ons
(Taiwan/Engeland)
68. Wij buigen voor U, almachtige God (India)
Uit: ‘Liederen ter bemoediging’
9. Wek in ons de vraag
44. Waar leven geleefd wordt
Kerk in Actie-lied ‘Wij delen’
(downloaden vanaf de website: www.kerkinactie.nl/lied)

Gedicht
Inkeer
stil worden
op adem komen
diep in mijn hart.
Vinden
een plek
voor mijn vragen en
twijfels, mijn verlangen.
Geraakt
diep in mijn ziel
door de Geest van
licht, liefde en leven.
Ontvangen
het vertrouwen de
weg van mijn leven
te gaan.
Daisy Smith (uit: Vol van Geest)

Wachten op een wonder
Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder,
Een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.
Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping en mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht nu op een wonder.
Luc Gorrebeek
(Uit: Medemens 2)

Gebed
Heer, onze God,
Het is vandaag Pinksteren en wij vieren de verjaardag van Uw kerk. Wij zijn dankbaar dat wij
hier bij elkaar kunnen zijn, zo veel eeuwen nadat mensen zich voor het eerst christenen
noemden. Overal komen christenen vandaag bij elkaar om U te zoeken. Wilt U aanwezig zijn
en Uw Heilige Geest schenken.
We bidden u voor christenen in Bangladesh. Ze zijn maar een kleine minderheid te midden
van andere godsdiensten. We bidden om kracht voor hen om zich staande te houden en om
te blijven geloven in U, God van liefde.
We bidden U voor de kerk in Bangladesh en voor het werk van MCCP. Zegen de mensen
die voorgaan, ook als ze hier niet voor opgeleid zijn. Geef dat er steeds meer voorgangers
komen, die goed toegerust zijn om uw goede boodschap te verkondigen, om gemeenteleden
te inspireren en tot zegen te zijn.
We bidden voor vrouwen en mannen, dat zij kansen krijgen om onderwijs te volgen en een
vak te leren om aan een betere toekomst te kunnen bouwen.
Zegen ook ons en onze gemeente. Geef dat wij tot zegen mogen zijn voor de wereld om ons
heen. Vervul ons daarvoor elke dag opnieuw met Uw Geest.
Amen

Helpt u mee om deze collecte te doen slagen?
Hartelijk dank!

