
Liturgie voor zondag 16 januari om 10.00 uur.   
Br. H. Dokter; Preek ds. R.P. Heij 
 
Votum en zegengroet  
 
Kinderopwekking 203  
 
Als ik mijn handen vouw 
en mijn ogen sluit, 
weet ik dat U op me wacht. 
Ik vertel U graag 
wat ik deed vandaag, 
ik voel dat U naar me lacht. 
Er is geen vraag die ik niet stellen mag, 
niets wat ik niet zeggen kan. 
U luistert stil 
naar wat ik vragen wil 
en alles waar ik U voor dank. 
  
refr 
Vader, ik dank U, 
dat ik danken mag. 
Dank voor uw liefde, 
voor uw zorg elke dag. 
 
Als ik mijn handen vouw 
en mijn ogen sluit, 
weet ik dat U op me wacht. 
Ik vertel U graag 
wat ik deed vandaag, 

ik voel dat U naar me lacht. 
Er is geen vraag die ik niet stellen mag, 
niets wat ik niet zeggen kan. 
U luistert stil 
naar wat ik vragen wil 
en alles waar ik U voor dank. 
 
refr 
Vader, ik dank U, 
dat ik danken mag. 
Dank voor uw liefde, 
voor uw zorg elke dag. 
 
Voor de mensen in oorlog, 
alleen en verdrietig, 
mensen met honger en pijn. 
Voor de mensen die vluchten 
op zoek naar de vrede, 
bid ik: 'Heer, wilt U dicht bij hen zijn'. 
  
refr 
Vader, ik dank U, 
dat ik danken mag. 
Dank voor uw liefde, 
voor uw zorg elke dag. 

Lied: Onder boven voor en achter   
 
refr 2x 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 

 
Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 
want… 
 



refr 2x 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 
 
Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus. 

Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… 
 
refr 4x 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 

 
BijbelBingo  
 
Lied: Lees je bijbel bid elke dag  
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
als je groeien wil (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
als je groeien wil. 

 
Read your bible, 
pray every day (3*) 
Read your bible, pray every day 
if you want to grow (3*) 
Read your bible, pray every day,  
if you want to grow  

 
4x HE I S THE KING OF KINGS 
 HE IS THE LORD OF LORDS 
 HIS NAME IS JESUS, JESUS, JESUS, JESUS, 
 OH! HE IS THE KING 

 
Vertelling: De wijzen uit het oosten (zandtovenaar)  
 
Dank U wel voor de sterren 
 
Dank U wel 
Voor de sterren en de maan 
Dank U wel 
Voor het groeien van het graan 
Dank U wel 
Voor de dieren in de wei 
Dank U wel 
Dat U steeds weer zorgt voor mij 

 
Dank U wel 
Voor de sterren en de maan 
Dank U wel 
Voor het groeien van het graan 
Dank U wel 
Voor de dieren in de wei 
Dank U wel 
Dat U steeds weer zorgt voor mij 
  



Dank U wel 
Voor de bloemen in het gras 
Dank U wel 
Voor de vissen in de plas 
Dank U wel 
Voor de bossen en de hei 
Dank U wel 
Dat u steeds weer zorgt voor mij 
 

Dank U wel 
Voor de bloemen in het gras 
Dank U wel 
Voor de vissen in de plas 

Dank U wel 
Voor de bossen en de hei 
Dank U wel 
Dat u steeds weer zorgt voor mij 
 

Dank U wel 
Voor de wolken en de wind 
Dank U wel 
Voor elk mens voor ieder kind 
Dank U wel 
Want U bent zo heel dichtbij 
Dank U wel 
Dat U steeds weer zorgt voor mij 

 

Quiz  
 

Lied: Power als je bidt  
 

There is power, always is power, power als je bidt 
Hey! 
There is power, always is power, power als je bidt 
Hey! 
Vouw je handen, sluit je ogen, praat met de hoogste Heer 
Het maakt niet uit waar je ook bent, geef Hem alle eer 
Vouw je handen, sluit je ogen, praat met de hoogste Heer 
Het maakt niet uit waar je ook bent, geef Hem alle eer 
Wees niet bezorgd, dank Hem voor alles, vertrouw maar op Zijn macht 
Waar je ook staat, waar je ook gaat: Hij geeft je Zijn kracht! 
Wees niet bezorgd, dank Hem voor alles, vertrouw maar op Zijn macht 
Waar je ook staat, waar je ook gaat: Hij geeft je Zijn kracht! 
There is power, always is power, power als je bidt 
Hey! 
There is power, always is power, power als je bidt 
Hey! 

 

Lied: Daarom  bidden wij   
 

Soms dan hoor je 
mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 

  
Maar gelukkig mag ik weten, 
als ik echt en heel oprecht 
met de Here God ga praten, 
luistert Hij naar wat ik zeg, 
luistert Hij naar wat ik zeg. 



 In de bijbel staat geschreven, 
dat de Heer aan ons wil geven 
al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
staat Hij met zijn liefde voor 
ons klaar. 
  

En daarom bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus de 
Heer. 
 

Soms dan hoor je 
mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 

Maar gelukkig mag ik weten, 
als ik echt en heel oprecht 
met de Here God ga praten, 
luistert Hij naar wat ik zeg, 
luistert Hij naar wat ik zeg. 
  

In de bijbel staat geschreven, 
dat de Heer aan ons wil geven 
al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
staat Hij met zijn liefde voor 
ons klaar. 
  

 
En daarom bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus  
de Heer. 

 

Gk 156: 1 – 4  
 

1 Heer, ik kom tot U  
 hoor naar mijn gebed 
 Vergeef mijn zonden nu 
 en reinig mijn hart 
 

2 Met uw liefde, Heer  
 kom mij tegemoet 
 nu ik mij tot U keer 
 en maak alles goed 

 

3 Zie mij voor U staan  
 zondig en onrein 
 O, Jezus raak mij aan 
 van U wil ik zijn 
 

4 Jezus op uw woord  
 vestig ik mijn hoop 
 U leeft en U verhoort 
 mijn bede tot U 

 

Wet 
 

PsvN 130  
 

Uit de diepten roep ik u 
HEER, mijn God. 
Ik heb u nodig, Here luister 
nu ik schor gebeden fluister, 
luister toch, 
HEER, luister toch. 

 

Als u niets dan zonden zag, 
HEER, mijn God, 
wie bleef in leven? Maar u wilt nu 
juist vergeven. Dus verdient u 
diep ontzag, 
ons diep ontzag. 



 
Ik blijf wachten tot u komt, 
HEER, mijn God, 
Ik blijf nog sterker op u wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht, 
het morgenlicht. 

 
Israël, hoop op de HEER, 
hoop op God, 
want hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij. 
Hij maakt jou vrij! 

 
Gebed 
 
Lezen: Lucas 11: 1 – 13   
 
1  Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van 
zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn 
leerlingen geleerd heeft.’ 2  Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 
“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 3  Geef ons 
dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4  Vergeef ons onze zonden, want ook 
wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’  
5  Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in 
de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6  want 
een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te 
zetten.” 7  En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De 
deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je 
te geven wat je vraagt.” 8  Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat 
ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft 
aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9  Daarom zeg ik jullie: vraag en 
er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
opengedaan. 10  Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal 
worden opengedaan. 11  Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis 
vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12  Of een schorpioen, als het om een 
ei vraagt? 13  Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven 
schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven 
aan wie hem erom vragen.’ 
 
Tekst: HC. Zondag 45 
 
Vraag 116: 
Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk? 
  
  



Antwoord: 
Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist; 
bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van 
harte en zonder ophouden Hem daarom bidden en daarvoor danken. 
 
Vraag 117: 
Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt? 
  
Antwoord: 
Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in zijn Woord aan ons 
geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft te 
bidden. 
Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen, om ons voor het 
aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen. 
Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, al zijn wij dat niet 
waard, om Christus’ wil zeker verhoren wil, zoals Hij ons in zijn Woord beloofd heeft. 
 
Vraag 118: 
Wat heeft God ons bevolen in ons gebed van Hem te vragen? 
  
Antwoord: 
Alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben, zoals de Here Christus dat 
samenvatte in het gebed dat Hij zelf ons geleerd heeft. 
 
Vraag 119: 
Hoe luidt dat gebed? 
  
Antwoord: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en 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. 
 
Preek 
 
  



Opw 733 
 

 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt 
 en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
  

refr Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; 
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
  

 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
  

refr Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; 
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 

 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
  

refr  Loof de Heer, o mijn ziel. 
2x O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; 
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 

 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Dankgebed + Gk 181d  
 

Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 

 
Onze Vader die in de hemelen 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 
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 1e kerk 2e Evangelisatie 
 
Opw. 710  
 

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. 
  

  



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. 
  
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen 
 
 


