
Orde van dienst voor biddag 8 maart 2023  
 
Aanvang 19.00 uur 
 
Orgelspel 
 
Voorbereidende stilte 
Welkom 
Zingen: Lied 62: 1,5 – Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
Bemoediging en drempelgebed 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg. O God, keer U om naar ons toe 
gem.   en maak ons mensen van U 
vg. Eeuwige onze God, wat zijn wij zonder U? 
            Onze geest heeft uw licht nodig 
            Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede 
gem.   Neem Gij ons leven in Uw hand en 
            reinig ons van ongerechtigheid   
vg. U, die onze harten aanziet 
 U, die onze diepten peilt 
gem.   Blijf ons niet verborgen 
vg. Doe ons herleven 
 en maak ons weer nieuw. 
 zoeken naar een schat in de hemel 
 weten van een leven vol liefde. 
gem.   Zegen ons met vrede 
 en laat lichten uw aangezicht. 
 Amen 
 
Zingen: Lied 62: 6 
 
Inleidende woorden 
 Liturgische schikking 
 
Zingen: Lied 145c – Gij die doet groeien (@organist: uit Psalmen Anders, aanvulling 
liedboek) (@beamerteam: noten te vinden in liedboek online) 

 
 
Lezen: Prediker 2: 20-27 
Zingen: Lied 145c 
Lezen: Psalm 145: 1-9, 14-18 
Zingen: Lied 145c 



Lezen: Matteüs 6: 19-23 
Zingen: Lied 145c 
 
Woorden om over na te denken 
Stilte 
Orgelspel 
Gebeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader (NBV ’21, tekst op scherm) 

 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Collectedia 
Slotlied: Lied 978 – Aan U behoort, o Heer der Heren 
Zegen 
Orgelspel 

 
 
 


