
     
 
 

2.Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

 
   5.Want de aarde jaagt ons, 
  naar de diepte toe, 
   maar de hemel draagt ons, 
    liefde wordt niet moe. 
    Kyrie eleison, 
    wees met ons begaan, 
    doe ons weer verrijzen 
   uit de dood vandaan. 
 
   6.Met de boom des levens 
    doodzwaar op zijn rug 
    droeg de Here Jezus 
   Gode goede vrucht. 
    Kyrie eleison, 
   wees met ons begaan, 
    doe ons weer verrijzen 
   uit de dood vandaan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Heenzending en Zegen, Amen 
 
 
 
 
 
    De volgende Erediensten zijn op: 
 
   14-03   9.30 uur  ds. G.H. Labooy       Bediening Heilige Doop 
    14-03 19:00 uur  dhr. H. Kragt            Jongerenmoment 
 
 
 

 
 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op Biddag 10 maart 2021 om 19.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Jeanet Kragt 
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 

 
 

                     BIDDAG 
 

Thema: ‘Bidden is: tegen de stroom ingaan’ 
 
 

Zingen voor de dienst: ‘Leer ons bidden in Uw Naam’ 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen: Psalm 80  
 
Heer, onze God, wees onze herder.  
Kom, red ons Heer en leid ons verder. 
Toon uw gelaat, vergeet ons niet 
in onze wanhoop, ons verdriet. 
Machtige God, bescherm ons Heer.  
 
U hebt een land aan ons gegeven,  
een vruchtbaar land, een land vol leven. 
Nu is de wijngaard leeggeroofd, 
ons leven bijna uitgedoofd. 
Machtige God, bescherm ons Heer. 
 
O God van Jozef, leid ons verder 
hoor ons en wees weer onze herder 
gij vuurkolom, straal gij ons toe 
Waak op, o Held, wij worden moe 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer 

  doe ons opstaan en help ons weer 
 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
 
 



 
 
 

Zingen: ‘Liederen over gebed’ 
 

Leer mij naar uw wil te handlen 
laat mij in uw waarheid wand’len 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 

 
Heer mijn God, ik zal U loven 

    heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 

    loof ik tot in eeuwigheid. 
 

Heer ik kom tot u 
    Heer ik kom tot U 
   hoor naar mijn gebed, 

vergeef mijn zonden nu 
   en reinig mijn hart 

 
   Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
 
    Schriftlezing: Mattheüs 6:5-13 (NBV) 

5En 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 voort 
prevelen 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. 

 
Zingen: Gez. 48: 1 en 10 

 
1.O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 

 
 
10. Amen dat is: zo zal het zijn. 
Al is 't geloof maar zwak en klein, 
Gods goede trouw is groot en sterk 
en Christus pleit voor heel zijn kerk. 
Waar in zijn naam gebeden is, 
is Amen zeker en gewis. 
 
 
Verkondiging  
 
 

Zingen: Gez. 463:1,4, en 5 
 
1. O Heer die onze Vader zijt,  
 vergeef ons onze schuld.  
 Wijs ons de weg der zaligheid, 
 en laat ons hart, door U geleid,  
 met liefde zijn vervuld. 
  
 4. Leg Heer, uw stille dauw van rust, 
 op onze duisternis. 
 Neem van ons hart de vrees, de lust, 
 en maak ons innerlijk bewust, 
 hoe schoon Uw vrede is. 
  
 5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
 geen hartstocht ons verwart. 
 Maak Gij ons rein en welgezind, 
 en spreek tot ons in vuur en wind, 
 o stille stem in ’t hart. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen als slotlied: : Gez. 184:1,2,5,en 6 
 
1. Met de boom des levens               
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 


