Collecte Zomerzending
12 augustus 2018
Liturgiesuggesties
Liederen
●
●
●

Heel ons leven (Liedboek 876) (Kameroen)
Alles wat wij zijn, gave van God (Hoop van alle
Volken, lied 33) (Kameroen)
Waar er twee of drie bijeen zijn in mijn naam (Hoop van alle Volken, lied 36) (Kameroen)

Lied Rendez grace au Seigneur, car il est bon

Vertaling: Geef dank aan de Heer, want God is goed (2x), want zijn liefde duurt eeuwig.

Lied Hoe zou ik U niet kunnen prijzen?
Vertaling:
Hoe zou ik u niet kunnen prijzen (3x), Here Jezus. Als ik om me heen kijk, zie ik mijn
zusters / broeders. Dan zeg ik dank u, Heer, hoe zou ik u niet kunnen prijzen?
Here Jezus, hoe en waarom?

Gebed voor ons land Kameroen, voor onze regio’s, dorpen en steden
Hemelse Vader, we bidden u nederig:
Leidt de leiders van ons land, Kameroen, nu in deze tijd waarin terrorisme ons mooi land in de greep
houdt. Geen hen wijsheid en begrip. Help hen om een antwoord te vinden op deze crisis, snel en
effectief. Leidt hen zodat zij doen wat goed is in uw ogen. Laat hen uw goddelijke wil volgen om ons
land te leiden op paden van vrede en veiligheid.
Verenig alle organisaties die ons willen steunen om in harmonie samen te werken om tot een snelle en
effectieve oplossing te komen op de acties van Boko Haram. Versterk ons als inwoners van Kameroen
om ons deel bij te dragen, financieel, lichamelijk, emotioneel en spiritueel. Geef ons kracht om iedereen
te steunen, die getroffen wordt door deze tragedie.
O God, we bidden ook voor het effectief uitbannen van de corruptie, die ons mooie en rijke land
vernietigt. Raak ons hart en verlicht ons denken, zodat onze rijkdommen ten goede komen aan iedereen
in Kameroen, in Afrika en uiteindelijk in de hele wereld.
Breng vrede en welzijn aan allen die lijden door de nood in ons land.
Omring ons met uw liefde en genade.
In Jezus naam. Amen.
(Catherine Manga, Kameroen)

Gedichten
Wie alleen loopt
Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
ze heeft maar twee voeten,
ze heeft maar twee armen.
ze heeft maar twee ogen.
Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.
Patrice Kayo uit Kameroen
Alles heb ik in jouw handen gelegd
God, alles heb ik in jouw handen gelegd
wat me neerdrukt en verdriet doet,
wat me angst aanjaagt en me beknelt.
Alles heb ik in jouw handen gelegd, God.
De zware last die ik meesleep.
Waarom ik huil en waarop ik hoop,
het waarom van mijn bestemming.
Alles heb ik in jouw handen gelegd.
Vreugde en pijn
armoede en rijkdom
alles waarvoor ik bang was
heb ik in jouw handen gelegd, God.
Dood en leven,
gezondheid en leed
waarmee ik aanvang
en waarmee ik eindig:
alles is goed in jouw handen, God.

Joseph Djemmo, Kameroen
(Uit: Geef ons heden ons dagelijks brood. Bidden met de armen. Jan Brock)

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

