
Middagdienst zondag 18 maart 2018, 16.30uur 
Voorganger: ds. H.J. van Maanen 
Ouderling van dienst: L. Oosterbroek 
Organist: M. van der Knijff 
Band: Hoeksteenband 
Kosters: Richard en René 
Thema:  ‘So you think you can pray’ 

Zingen voor de dienst 
-  ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ (opw 518) - combo 
-  ‘Als gebed de hemel raakt’ (opw 610) - combo 
 
Welkom en Mededelingen 
 

Aanvangslied: NLB 146c: 1 en 4 - orgel 
Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!  
 
Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,  
die al wat is tot aanzijn riep,  
de enige God die zijn macht openbaarde,  
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.  
Hij, die het al heeft in zijn hand,  
houdt ook ons zwak geloof in stand.  
Halleluja! Halleluja!  

 
Stil gebed / Bemoediging / Groet 
 
Intro thema (filmpje) (https://www.youtube.com/watch?v=ZdvqbaGMUZg) 
 
Lied: ‘Lees je bijbel’ (HH 382, NE, EN)  - orgel 

Lees je Bijbel bidt elke dag 
bidt elke dag, bidt elke dag. 
Lees je Bijbel bidt elke dag, 
dat je groeien mag, dat je groeien mag 
dat je groeien mag. 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
dat je groeien mag. 
  
Read your bible pray every day 
pray every day, pray every day. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdvqbaGMUZg


Read your bible pray every day 
if you want to grow  if you want to grow 
if you want to grow. 
Read your bible pray every day 
if you want to grow. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen (door commissie) 
- Daniel 6: 9-12 
Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet 
veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Perzen kan 
worden herroepen.’ 10Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. 
11Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn 
huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar 
knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn 
gewoonte was. 12Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël 
aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees.  
 
- Markus 14: 32-38 
Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven 
jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ 33Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich 
mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden 34en zei tegen hen: ‘Ik voel me 
dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ 35Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op 
de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. 36Hij zei: 
‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet 
gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ 37Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen 
te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38Blijf 
wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.’  
 
- Matteus 6: 5-13 
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en 
op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij 
hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, 
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het 
verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die 
denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen 
niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem 
vragen. 9Bid daarom als volgt:  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd 
worden, 10laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de 
hemel. 11Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12Vergeef ons onze 
schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13En breng ons 
niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 



Lied: ‘Heer, ik kom tot U’ (ELB 302: 1, 2 en 4) - orgel 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
  
Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
  
Jezus, op Uw Woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 
Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een tijdens de preek kleuteropvang, zij 
mogen met Juf Merle mee.  
 
Verkondiging 
 
Lied: ‘Aan uw voeten Heer’ (OPW 462) - combo 
 

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U.  -2x- 

 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 

Aan uw voeten Heer, ….. 
 

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

 
Aan uw voeten Heer... 

  

Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 



En ik kom tot rust bij U. 
 
 
Gebed, afgesloten met ‘Onze Vader’ (HH 547) - orgel (melodie Elly & Rikkert) 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel  -2 x - 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven 
en leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid 
in eeuwigheid,   Amen. 

 
Collecte (spelen van lied door de band) 
(onder de collecte mogen de kinderen uit de oppas gehaald worden) 

1e collecte is voor: Diaconie 
2e collecte is voor: Pastoraat en Eredienst 

 
Lied: Gebed om zegen (opw 710) - combo 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
zegen mij op de plek waar ik zal staan 
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
o God zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij 
regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij, als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
breng een stroom van zegen 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 
zegen ons waar we hoop en liefde geven 
zegen om de ander tot zegen te zijn! 
o God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 

Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn 



wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn 
met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij 
van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen  (3x amen) – orgel 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor: Aflossing kerk en onderhoud kerkelijke 
gebouwen 
 

 

 
De volgende dienst is vanavond om 19.00 uur.  
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
De volgende middagdienst is  6 mei 2018, aanvang 16.30 uur. 
 

 
 


