
 
        ORDE VAN DIENST 
        Biddag voor gewas en arbeid 
        8 maart 2023 

     
Thema: Zie jij het ook? 
samen met de deelnemers van de Bijbelclub 

Welkom en mededelingen 

Aansteken kaars van verbondenheid  
door deelnemer Bijbelclub 

Intochtslied  Lied 288 
Goedenavond, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 978 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Inleiding  Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… 

Zingen  Stil maar, wacht maar 
1. Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder 
en geen mens kan zonder, 
water en zonder brood. 



Refrein 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 

2. Nu ben je soms nog alleen.  
Nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen  
kun je haast nergens heen. Refrein 

3. Daar is geen zon en geen maan, 
daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten, 
vol van Zijn heerlijkheid staan. Refrein 

4. Daar is geen dorst of verdriet.  
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven  
en het eindigt niet. Refrein 

Aanreiken van de Bijbel 
door deelnemer Bijbelclub 

Lezen   2 Koningen 6: 8-23 (Bijbel in Gewone Taal) 
door Manon Sluijter 
De koning van Aram voerde weer oorlog tegen Israël. Hij besprak steeds met zijn officie-
ren welke plaatsen het leger zou aanvallen. Maar de profeet Elisa waarschuwde dan de 
koning van Israël. Hij liet hem weten dat hij niet naar de plaatsen moest gaan die de Ara-
meeërs zouden aanvallen. En dan stuurde de koning een waarschuwing naar de mensen 
in die plaatsen. Zelf bleef hij daar uit de buurt. Zo ging het een paar keer achter elkaar. 
De koning van Aram was daar heel kwaad over. Hij riep zijn officieren bij elkaar en zei te-
gen hen: ‘Iemand van jullie verraadt onze plannen steeds aan de koning van Israël. Ik wil 
weten wie dat doet!’ Eén van de officieren antwoordde: ‘Wij niet, heer! Dat doet Elisa, de 
profeet uit Israël. Hij kan de koning van Israël zelfs vertellen wat u zegt in uw slaapkamer!’ 
Toen zei de koning van Aram: ‘Zoek onmiddellijk uit waar Elisa is! Dan laat ik hem gevan-
gennemen.’ Toen de koning hoorde dat Elisa in de stad Dotan was, stuurde hij daar een 
grote groep soldaten heen, met paarden en wagens. De soldaten kwamen ’s nachts bij 
Dotan aan en omsingelden de stad. Er kon niemand meer in of uit. De volgende ochtend 
stond de knecht van Elisa vroeg op, en ging naar buiten. Meteen zag hij dat de stad om-
singeld was door soldaten met paarden en wagens. ‘Meester, wat moeten we doen?’ riep 
hij. Elisa antwoordde: ‘Wees maar niet bang, wij zijn sterker dan zij.’ En hij bad: ‘Heer, laat 
mijn knecht zien hoe groot ons leger is!’ Toen zorgde de Heer ervoor dat de knecht kon 
zien wat Elisa bedoelde. Overal op de heuvels zag hij paarden en wagens van vuur, om 
Elisa heen. 
Toen de soldaten van Aram op Elisa afkwamen, bad hij: ‘Heer, maak die mannen blind!’ De 
Heer deed wat Elisa vroeg, hij maakte de soldaten blind. Toen zei Elisa tegen hen: ‘Jullie 
zijn verdwaald, dit is de verkeerde stad. Kom maar achter mij aan, dan breng ik jullie naar 
Elisa.’ Hij leidde de soldaten naar de stad Samaria. Toen ze daar waren, bad Elisa: ‘Heer, 
zorg dat ze weer kunnen zien!’ De Heer deed wat Elisa vroeg, en de soldaten zagen dat 
ze midden in Samaria waren. 
Toen de koning van Israël de soldaten zag, vroeg hij aan Elisa: ‘Profeet, zal ik die mannen 
doden?’ ‘Nee, doe dat niet!’ antwoordde Elisa. ‘U hebt ze toch niet zelf gevangengeno-
men? Geef ze een maaltijd, laat ze eten en drinken. En laat ze daarna teruggaan naar hun 
eigen koning.’ Toen liet de koning van Israël een groot feestmaal voor hen klaarmaken. En 
nadat ze gegeten en gedronken hadden, liet hij hen gaan. Ze keerden terug naar hun ei-
gen koning. Vanaf dat moment kwamen er geen Arameeërs meer naar Israël om te roven 
en te stelen. 



Zingen  Psalm 121: 1 en 4 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Inleiding gebed 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Slotlied   ‘k Stel mijn vertrouwen 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij 

Wegzending en zegen Zingen ‘3x Amen’ 


