Collecte Kerk in Actie
Diaconaat 15 november 2015
Liturgiesuggesties
Liederen
uit: Liederen ter bemoediging
1
Dit lied begroet een mens van morgen
15
Breng ons daar
20
Vrienden
32
Om de mensen, godverlaten
Kerk in Actie lied ‘Wij delen’ (downloaden vanaf de website www.kerkinactie.nl/lied)
Gedicht
Gebed in hoop op recht
God, Schepper van de wereld,
alles en iedereen vindt zijn of haar oorsprong in U.
In uw ogen is niemand een illegaal of vreemdeling.
Maar hier, in dit land, twijfelt men aan de waarheid van mijn woorden.
Gij, mijn Schepper, Gij kent mijn hart,
niets is voor uw ogen verborgen.
Ik kwam naar dit land,
in de hoop op een beter leven.
Maar nu behandelen ze mij als een ongewenst persoon,
die zij eruit willen gooien.
U kent de ellende van mijn land.
Mijn toekomst is in uw handen.
Verlicht het hart en de geest van de medewerker
die mijn zaak gaat onderzoeken.
Laat hem of haar mijn zaak en die van anderen
met onderscheidingsvermogen behandelen.
Laat hem of haar begrijpen dat we allemaal –
welke titel of graad we ook bezitten –
hoeders zijn van onze broeders en zusters.
Uw wil geschiede.
Amen.
Een vreemdeling uit het Detentiecentrum in Zeist.
Uit: Medemens3

Gebed
Rechtvaardige God, volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.
Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en angst.
We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.
Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken.
Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.
We danken u voor de medewerkers van het Wereldhuis in Amsterdam en voor alle anderen die zich
inzetten voor vluchtelingen in ons land.
We bidden u om kracht en wijsheid voor hen.
Dat zij allen, die ontheemd zijn en op zoek naar een veilige plek om te wonen,
kunnen steunen bij het vinden van hun weg in Nederland.
Amen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

