
Danken en bidden, afgesloten met het ONZE VADER.  
 
Zingen Uit aller mond 160 vers 1, 2, 3 en 4 (staande).    
Wisselzang. 
 
Allen  

Voor Uw liefde, Heer, Jezus, dank U wel. (2x) 
Wij aanbidden U, Heer, 
U komt toe alle lof en eer. 
O Heer, wij prijzen Uw Naam. 

Jongens en mannen 
Voor Uw woord van genade, dank U wel. (2x) 
Heer, U maakte ons vrij, 
in Uw kracht overwinnen wij. 
O Heer, wij prijzen Uw Naam. 

Meisjes en vrouwen  
U bent heilig, heilig, heilig, Heer. (2x) 
Machtig God, zie ons staan, 
neem ons lied als een lofzang aan. 
O Heer, wij prijzen Uw Naam. 

Allen 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. (2x) 
Vul ons hart voor altijd 
met Uw liefde en heerlijkheid. 
O Heer, wij prijzen Uw Naam. 

 
Zegen. 
 
Orgelspel. 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het 
Hervormd Centrum en een kopje koffie of glaasje fris te drinken. 
Hartelijk welkom! 

 
Wilt u contact met de predikant dan kan dat via tel. 633772 of 
predikant.noord@hghg.nl 
 
www.hghg.nl  

Dienst Kerk, school en gezin in de Oude Kerk, 
zondag 25 januari 2015 om 9.30 uur  
  

SAMEN STERK DOOR BIDDEN 
 
Voorganger: Ds. A.T. van Blijderveen 
Orgel:  Wouter de Haas 

 

Orde van dienst 
 
Inleidend orgelspel. 
 
Welkom en mededelingen. 
 
Zingen Psalm 81 vers 12. 

Opent uwe mond, 
eist van Mij vrijmoedig 
op Mijn trouwverbond; 
al wat u ontbreekt, 
schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
mild en overvloedig. 

 
Stil gebed. 
 
Votum (openingswoord) en groet. 
 
Zingen Psalm 62 vers 1. 

Mijn ziel is immers stil tot God; 
van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

 
Lezing van Gods goede geboden voor ons leven. 
 
Zingen Psalm 62 vers 5.  

In God is al mijn heil, mijn eer, 
mijn sterke rots, mijn tegenweer; 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
stort voor Hem uit uw ganse hart: 
God is een toevlucht t' allen tijde. 

 

 

http://www.hghg.nl/


Bidden. 
 
Schriftlezing Handelingen 12:1-17. 
1 Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen 
van de gemeente om hen kwaad te doen. 2 En hij doodde 
Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard. 3 En toen hij 
zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook 
Petrus te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden); 
4 en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis 
en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, 
om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde 
voorleiden aan het volk. 5 Petrus werd dus in de gevangenis 
bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot 
God gebeden. 6 Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus 
die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de 
bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. 7 En zie, er 
stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, 
en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel 
op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. 8 En de engel zei 
tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij 
deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij. 
9 En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het 
werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht 
dat hij een visioen zag. 10 En toen zij langs de eerste en tweede 
wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de 
stad leidt; die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten 
gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de 
engel van hem weg. 11 En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, 
zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden 
heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat 
het Joodse volk verwachtte. 12 En toen dit tot hem doorgedrongen 
was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, 
die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. 
13 Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een 
dienstmeisje naar toe om te luisteren, van wie de naam Rhodé 
was. 14 En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van 
blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte 
dat Petrus voor de poort stond. 
15 En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol 
dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. 16 Maar Petrus 
bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en 
waren buiten zichzelf. 17 En hij gebaarde hun met de hand dat zij 
zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de 
gevangenis geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de 
broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. 

 
Collecten voor 
1. Diaconie:  
 
 
 
2. Eredienst.  
 
Zingen: THEMALIED.  
REFREIN:  
Als je met twee of drie wilt bidden, kom dan samen in Mijn Naam, 
dan ben Ik altijd in je midden, 
nee Ik ga nooit bij je vandaan. 
Ook al zou je zachtjes fluisteren, Ik kan ieder woord verstaan 
en Ik zal altijd naar je luisteren, 
klop maar aan, klop maar aan, 
klop maar bij mij aan. 
 
1. Nee, je hoeft niet ver te lopen. Waar je bent daar vind je Mij. 
Als je aanklopt, doe Ik open.  Als je roept ben Ik vlakbij. 
 
2. Ook al zit je met z’n tweetjes, wat verloren en wat klein. 
ook al twijfel je bij beetjes, heus Ik zal er altijd zijn! 
 
3. Als je klein bent, zult je groot zijn. Als je arm bent, ben je rijk. 
Heb je honger, er zal brood zijn, want zo is Mijn Koninkrijk. 
 
Preek: SAMEN STERK DOOR BIDDEN. 
 
Tussenzang Lees je Bijbel (Nederlands en Spaans).  

Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Lea la Biblia, ora cada día, ora cada día, ora cada día. 
Lea la Biblia, ora cada día y tendrás podèr. 
Y tendrás poder, y tendrás podèr. 
Lea la Biblia, ora cada día, y tendrás poder.  

 
Zingen na de preek Uit aller mond 11. 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
'k zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 

 


