Collecte Werelddiaconaat
14 oktober 2018
Liturgiesuggesties
Liederen
● Vol vreugde put je water (Liedboek 153)
● Gij zijt het water ons ten leven (Liedboek 653:3)
● God die alles maakte (Evangelisch liedboek 433)
Gedicht
Ik wil als het water zijn
Ik wil als het water zijn, dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt,
en overal leven brengt.
Ik wil als water zijn,
dat al wat vies is wast.
Dat ieder mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.
Ik wil als water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal,
hun lasten te verlichten.
Ik wil als water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.
God, ik wil als water zijn
dat in uw richting stroom,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.
Gebed uit Thailand (Medemens 2, Kerk in Actie)

Gebed
Hoor, God, en zie Uw wereld.
Mensen arm aan middelen.
Mensen arm aan contacten.
Mensen arm aan gezondheid.
Mensen arm aan hoop op mensen.
Mensen arm aan geloof in u.
Met het oog op wat mensen ontbreekt bidden wij U.
Voor het goede dat mensen desondanks ervaren danken wij U.
Hoor, God, en zie Uw wereld.
Mensen rijk aan middelen.
Mensen rijk aan contacten.
Mensen rijk aan gezondheid.
Mensen rijk aan hoop op mensen.
Mensen rijk aan geloof in U.
Voor het goede dat mensen daarin ervaren danken wij U.
Tegen zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid in bidden wij U.
Doe ons horen, God,
wat U met de stem van de arme tot ons roept.
Doe ons zien, God,
wat ware rijkdom is in het licht van uw Koninkrijk.
Amen
Rein Algera (uit: L
 ucht tegen leegte, Boekscout 2012, p. 78)

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

