Zondag 22 maart – psalm 138
Naast de algemene handleiding voor thuisvieringen, die je kunt downloaden, lees je hier de invulling
voor zondag 22 maart. Gebruik deze met de handleiding.
Bijbellezing: Psalm 138
Deze psalm is het begin van een kleine serie van 8 door David geschreven psalmen.
Deze eerste psalm zet gelijk de toon:
God is sterker en machtiger dan wie of wat dan ook
en zal vanwege zijn trouw en liefde er voor ons zijn!
Gebed:
Bedenk waarvoor je voorbede wilt doen en/of verzamel dat. Het is een goed idee dit op te schrijven.
Een paar punten van ons:
o Bidt dat we allemaal God betrekken bij onze vragen en niet alleen weten, maar ook ervaren dat
God ons leven in Zijn hand heeft.
o Bidt voor mensen die hierdoor (nog meer) geïsoleerd zijn geraakt en deze weken alleen
doormaken.
o Bidt voor mensen die vanwege hun lichamelijke kwetsbaarheid zich grote zorgen maken.
o Bidt voor kracht en moed voor de vele Rankers die in de zorg werken
o Bidt voor rust en creativiteit voor mensen voor wie hun inkomen onder druk staat
o Bidt voor ouders en hun kinderen die nu wekenlang samen de dagen goed moet invullen
o Bidt dat we in deze crisis er op creatieve manier er zijn voor anderen.
Geven:
Denk na over de vraag op welke manier je zelf, of samen met anderen concreet iets kunt betekenen
de komende week voor iemand anders.
We zijn gewend zondags te collecteren en volgen het rooster. Deze zondag is de collecte voor
st.Present, die juist ook in deze tijd alle zeilen bijzet om te zorgen voor mensen die het nodig
hebben. Denk aan hun betrokkenheid bij de inzameling voor de voedselbank. Je kunt geld overmaken
via NL55INGB0002541400 t.n.v. Baptistengemeente de Rank te Utrecht ovv collecte 22 maart st
Present.
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