
 
 
 
 
 
 

 
Biddag veertigdagentijd 2021 - 10 maart 2021  
Ik ben er voor jou - zorg voor de schepping 
 
Oecumensich leesrooster 
Prediker 3: 1 - 13  
Psalm 126  
Marcus 4: 1 - 9  
 
Liedsuggesties 
- Psalm 8 / Psalm 8c 
- Psalm 126 / Psalm 126a / Psalm 126b 
- Lied 216 - Dit is een morgen al ooit de eerste 
- Lied 742 - Wees geprezen, bron en schenker (naar het zonnelied van Franciscus van 
Assisi) 
- Lied 839 - Ik danste die morgen toen de schepping begon 
- Lied 880 - Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 
- Lied 984 - Gezegend die de wereld schept 
- Juicht want Jezus is Heer - Opwekking 174 
https://www.youtube.com/watch?v=CbMVUrs9Xl4  
- U bent de Heer van de schepping - Opwekking 329 
https://www.youtube.com/watch?v=UXe70qgQTFk  
- Hij is Heer - Opwekking 586 
https://www.youtube.com/watch?v=dbwjYMTeyvQ 
 
Gebed  
 
Lied 1005 
Zoekend naar licht hier in het duister 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht,schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 

https://www.youtube.com/watch?v=CbMVUrs9Xl4
https://www.youtube.com/watch?v=UXe70qgQTFk
https://www.youtube.com/watch?v=dbwjYMTeyvQ


Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Mak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

 
Gedicht 
Mensen aarde - Herman Verbeek, uit Boeren zangen, Aalsmeer. Dabar-Luyten 1992 

● Tekst te lezen op https://kerkliedwiki.nl/De_aarde_behoort_niet_de_mensen, waar 
ook de melodie te horen is. 
 

https://kerkliedwiki.nl/De_aarde_behoort_niet_de_mensen

