DORDTSE KROONBEDE 2020
Interkerkelijke gebedsdienst in het kader van Prinsjesdag

Maandag 14 september, 20.00 uur, Augustijnenkerk
Gebed voor landelijke en lokale overheden,
duurzaamheid en zorg

Voorganger:
ds. Paul Wansink
Gebedsintenties:
Rik van der Linden, wethouder gemeente Dordrecht
Dion van Steensel, algemeen directeur HVC
Sebastiaan Belder, IC verpleegkundige ASZ
Voorbeden:
Yvette Crentsil (Christ Family Chapel)
ds. Matthijs Haak (Kandelaarkerk)
Margreet Kolbe (GV Dubbelmonde)
Muzikale medewerking:
Bas van Nienes | Mensenkinderen (Zang)
Johan den Hoedt (Orgel)
Jeanette Jolier (Fluit)

Inleidend orgelspel
Welkom door Wiebe van Horssen – coördinator Missie Dordt
Openingsgebed
Orgel- en fluitspel
Schriftlezing

Romeinen 8: 18-24

De eerstelingen van de Geest
18
Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die
aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend
verlangen immers verwacht de schepping het openbaar
worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan
de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem
die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de
schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het
verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van
de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de
schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood
verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die
de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in
onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen,
namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop
zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen
hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog
hopen?

Luisterlied

Wijd open staan de deuren – Mensenkinderen

Wijd open staan de deuren
nu is de toegang vrij
voor wie verweesd hier treuren
is Jezus’ hulp nabij
Al dreigen nog gevaren
al wacht ons kruis en strijd
de Geest zal ons bewaren
de Geest die troost en leidt
In bidden en in smeken
maak onze harten een
Wij hunkeren naar een teken
O laat ons niet alleen
De Heiland is getreden
aan Vaders rechterhand
Wij wachten hier beneden
de gaven van Zijn hand
Meditatie
Luisterlied

Uw liefde doet mij leven – Mensenkinderen

Hoe liefelijk
is Uw gelaat
als Gij Uw ogen op mij slaat
Gij schittert als een edelsteen
mijn hart is vol van U alleen

Uw liefde doet mij leven
ontbrandt mijn hart
Uw liefde doet mij leven
ontbrandt mijn hart
Hoe is Hij mij zo innig na
de alfa en de omega
Hij zal mij tot Zijn lof en prijs
opnemen in het paradijs
Uw liefde doet mij leven
ontbrandt mijn hart
Uw liefde doet mij leven
ontbrandt mijn hart
Voorbeden
Steeds worden gebedsintenties genoemd, waarna de
gebeden worden afgesloten met de woorden:
Voorganger:
Allen:

Zo bidden wij samen
Heer, verhoor ons!

Thema: de (lokale) overheid
Ingeleid door Rik van der Linden
Gebed – Yvette Crentsil
Thema: Klimaat en duurzaamheid
Ingeleid door Dion van Steensel
Gebed – Matthijs Haak

Thema: Zorg
Ingeleid door Sebastiaan Belder
Gebed – Margreet Kolbe
De gebeden worden afgesloten met een gezamenlijk hardop
gebeden Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Luisterlied

Wij blijven geloven – Mensenkinderen

Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.
Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
't Morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.
Zegenbede
Uitleidend orgelspel
Na afloop is er gelegenheid om een gift te geven, dat kan in
de aanwezige schaal, maar ook digitaal op IBAN
NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt.

In verband met de coronamaatregelen is het mogelijk uw
contactgegevens achter te laten, zodat u bij een mogelijke
uitbraak ingeseind kunt worden. Bij de uitgang staat een doos
waarin u een visitekaartje of briefje met uw gegevens kunt
deponeren. De gegevens worden door ons conform GGD
advies maximaal 14 dagen bewaard.


Naam:
Telefoonnummer:
Mailadres:

De Dordtse Kroonbede is een initiatief van de Werkgroep
Stadsgebed van Missie Dordt i.s.m. het Platform Dordtse
Kerken. De Werkgroep Stadsgebed is in 2003 ontstaan vanuit
het Evangelisch Contact Dordrecht en inmiddels uitgegroeid
tot een krachtig interkerkelijk netwerk met verschillende
bijeenkomsten door de jaren heen. Zo organiseert de
werkgroep de jaarlijkse Week van Gebed (m.m.v. Missie
Nederland) en de Nacht van Gebed (m.m.v. Open Doors).
Voor meer informatie:
stadsgebeddordrecht.nl of missiedordt.nl

