
 

 

 

                                                                                
Liturgie Bidstond voor Gewas en Arbeid   
op woensdag 10 maart 2021 om 19:30 uur 
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        Voorganger: Ds. H.E.J. van der Laan                               
 

   
 
                 
 
Ouderling van dienst: Nico Messemaker 
Organist: Paul van Hoek      
Zang: opname uit eerdere diensten 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
We luisteren naar: Als je bidt (Nederland zingt) 
 
    Als je bidt zal Hij je geven, 
    als je klopt aan de deur, 
    zal Hij open doen. 
    Als je zoekt dan zul je vinden, 
    halleluja. 
    Halleluja, halleluja, 
    halleluja. 
 
    Als je mijn Vader iets wil vragen, 
    vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 
    ik ben met je alle dagen, 
    Ik ben dezelfde als toen. 
 
    Als je bidt zal Hij je geven, 
    als je klopt aan de deur, 
    zal Hij open doen. 
    Als je zoekt dan zul je vinden, 
    halleluja. 
    Halleluja, halleluja, 
    halleluja 
 
Stil gebed, Bemoediging en Groet  
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We luisteren naar: Gezang 427:1,5,7 (Nederland zingt) 
 
1. Beveel gerust uw wegen, 
    Al wat u 't harte deert, 
    der trouwe hoed' en zegen 
    van Hem, die 't al regeert. 
    Die wolken, lucht en winden 
    wijst spoor en loop en baan, 
    zal ook wel wegen vinden 
    waarlangs uw voet kan gaan. 
 
5. Laat Hem besturen, waken, 
    't is wijsheid wat Hij doet! 
    Zo zal Hij alles maken, 
    dat ge u verwondren moet, 
    als Hij, die alle macht heeft,  
    met wonderbaar beleid 
    geheel het werk volbracht heeft, 
    waarom gij thans nog schreit. 
 
7. Maar blijft gij met vertrouwen 
    naar God zien in de nacht; 
    dan doet Hij u aanschouwen 
    wat gij het minst verwacht. 
    Eens zal Hij u bevrijden 
    ook van de zwaarste last, 
    houd moedig bij het strijden 
    aan zijn beloften vast. 
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Geloofsbelijdenis 
 
We luisteren naar: Opwekking 407 (Gem. Groei Groep) 
 
    O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
    de wereld zie, die U hebt voortgebracht 
    Het sterrenlicht, het rollen van de donder 
    heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 
    Refrein: 
    Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
    Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
    Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
    Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 
    Refrein: 
 
    Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
    tot in de dood gegaan is als een lam 
    Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
    en aan het kruis mijn zonde op zich nam 
 
    Refrein: 
 
    Als Christus komt met majesteit en luister 
    brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
    Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
    en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij 
 
    Refrein: 
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Gebed 
 
Schriftlezing: Matth.6:5 t/m 18 (Herz. Statenvertaling) 
Het bidden 
5En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want 
die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de 
hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen 
gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al 
hebben. 6Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, 
sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; 
en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden. 7Als u bidt, gebruik dan geen omhaal 
van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij 
door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 
8Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u 
nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. 
Het gebed des Heeren 
9Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw 
Naam worde geheiligd. 10Uw Koninkrijk kome. Uw wil 
geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 
11Geef ons heden ons dagelijks brood. 12En vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 
13En leid 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. Amen. 
14Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw 
hemelse Vader u ook vergeven. 
15Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal 
uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. 
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Het vasten                                                                                      
16En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals 
de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat 
zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, 
Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 

17Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, 
18zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, 
maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw 
Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar 
vergelden. 
 
We luisteren naar: Psalm 62:1,5 (Gemeentezang) 
 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
    van Hem verwacht ik altijd weer 
    mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 
    Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
    mijn toevlucht, als het water wast, 
    mijn Rots, mijn enige vertrouwen. 
 
5. Voorwaar, Hij is mijn Heil, mijn Rots, 
    mijn naam rust in de schutse Gods. 
    O volk, uw God laat u niet vallen. 
    Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
    vertrouw dat gij gezegend wordt; 
    God is een schuilplaats voor ons allen 
 
Preek 
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We luisteren naar: Opwekking 811 (Marrianne)  
 
    Was mij witter dan sneeuw 
    Was mij schoon van mijn schuld 
    Zie mijn offer Heer: mijn berouw 
    Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld 
    Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw 

    Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht 
    Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 

    Was mij witter dan sneeuw 
    Laat mij rein voor U staan 
    Zie niet om naar wat ik heb gedaan 

    Was mij witter dan sneeuw 
    Maak mij sterk door Uw Geest 
    Schep een zuiver hart diep in mij 
    Laat mij dicht bij U zijn 
    U alleen, Heer, geneest 
    Van mijn zonde en schuld 
    Spreek mij vrij 

    Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht 
    Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 
    Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht 
    Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 

    Was mij witter dan sneeuw 
    Laat mij rein voor U staan 
    Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
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    Was mij witter dan sneeuw 
    Was mij schoon van mijn schuld 
    Zie mijn offer, Heer: mijn berouw 
    Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld 
    Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw 

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader  
 
Collectemoment onder orgelspel 
 
We luisteren naar: Gezang 456:1,2 (Gemeentezang) 
 
1. Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede 
    en verhef uw aangezicht  
    over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, 
    en vervul ons met de kracht 
    van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Zegen,  
beantwoord met Gezang 456:3 (Gemeentezang)  
3. Amen, amen, amen! 
    Dat wij niet beschamen 
    Jezus Christus onze Heer, 
    amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 
 


