Dienst 4 februari 2018 Werelddiakonaat
Welkom
Lied 288
Stil gebed votum groet en drempelgebed
Lied: 218: 1,2,3,4 en 5
Kyriegebed
Lied 149: 1,2 en 3
Gebed Heilige Geest
1. Wij delen geloof
wij delen de hoop
die wij ontvangen van God
Vijf broden twee vissen
de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
zo willen wij delen van wat Hij ons gaf
totdat het een overvloed wordt.
2. Wij delen met jou
En met iedereen
De hoop en liefde van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo mogen wij delen
Met handen en hart
Totdat het een overvloed wordt
3. Wij delen ver weg
We delen dichtbij
Éen kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Dat wonder voltrekt zich
Nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt
Schriftlezing: Marcus 9: 33 – 37 en Marcus 10: 13 – 16
Lied 782: 1 en 2
Olaf: Bogota; tijdens zijn verhaal foto kok Jhon
Lied: 782: 3
Ineke: bezoek Tanzania tijdens haar verhaal dia Tanzania gaat nog komen.

Gedicht
Een oneerlijke start.
De een wordt geboren op een plek in de wereld waar medische zorg royaal voorhanden
is, omringd door knuffelbeesten en allerlei speelgoed.
Dat kind groeit op in een paradijs vol overvloed waar altijd te eten is
en waar hij de kans heeft om een opleiding te volgen die zijn toekomst veilig stelt.
Oorlog is iets van tv, eng, maar ver van zijn bed,
Als hij bang wordt, kan hij de uit-knop indrukken…
De ander wordt geboren op een plek in de wereld waar de meest noodzakelijk medische
zorg ontbreekt, waar schaarste heerst en allerlei problemen zijn.
Dat kind groeit op in hel van armoede waar honger heel gewoon is
en hij geen kans krijgt om een opleiding te volgen, zodat er hoop is voor later.
Oorlog is van elke dag, dreigend en heel dichtbij .
Als hij bang wordt is er geen ontsnappen aan….
Greet Brokerhof-van der Waal
Ella: adoptiekind
Lied 969: 1,2,3 en 4
Dora Kinderclub foto zie bijlage
Verkondiging
Lied 976: 1 en 3
Inzameling
Gebeden
Slotlied: 415: 1,2 en 3
Zegen
Moge de Heer jou zegenen met onrust
over makkelijke antwoorden,
halve waarheden,
en oppervlakkige verhoudingen
zodat jij uit de diepte van je hart kunt leven.
Moge de Heer jou zegenen met woede
over onrecht,
onderdrukking
en uitbuiting van mensen,
zodat jij kunt werken voor gerechtigheid,
vrijheid en vrede.
Moge de Heer jou zegenen met tranen
om te storten voor mensen die pijn,
uitstoting, honger en oorlog ervaren,
zodat jij een hand kunt uitsteken,
en hun pijn in vreugde kan veranderen.
En mag God jou zegenen met genoeg dwaasheid

om te geloven dat jij een verschil kunt maken in deze wereld,
zodat jij dingen zult kunnen doen waar andere mensen
van denken dat ze niet gedaan kunnen worden.
De HEER zegene en behoede U
de HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
de HEER verheffe zijn aangezicht over U
en geve U vrede.

