
Welkom + bidden

Onze Vader

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 
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Gedicht: Daniël blijft bidden

Lees je Bijbel, bid elke dag
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag,
dat je groeien mag, dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, pray every day, pray every day, pray every day.
Read your bible pray every day, if you want to grow,
if you want to grow, if you want to grow.
Read your bible pray every day, if you want to grow.

Geloofsbelijdenis
We belijden met elkaar ons geloof. Daarmee bedoelen we dat we zeggen dát we in God
geloven en wát we van God geloven. Misschien ken je sommige stukjes wel, dan mag je
ze mee opzeggen. 

Psalm 99: 1 en 2 
1.God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.

2.God, die helpt in nood,
Is in Sion groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in 't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.

Bidden
Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst of God ons wil helpen. We
vragen of Hij ons wil helpen zodat we begrijpen wat er in de Bijbel staat. Bid jij
mee?)

Daniël 6: 11-14

11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was,
ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open
vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag
ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van
zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.



12. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen
Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht
van zijn God. 13. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de
tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: Hebt
u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen
een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o
koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning
antwoordde en zei: Dat woord staat vast volgens de wet van Meden en
Perzen, die niet mag worden herroepen. 14. Toen antwoordden en
zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de
ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u
ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op drie tijdstippen per dag
doet hij zijn gebed.

Psalm 121: 1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Preek
Thema: Blijven bidden

‘k Stel mijn vertrouwen
‘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

Danken en bidden
We danken de Heere God voor alles wat Hij ons heeft gegeven. We bidden om alle dingen
waar we ons zorgen over maken. Dat mogen we nu tegen de Heere God vertellen.



Collecte

Zingen van het zegenlied: Ga met God.
1.Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2.Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3.Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zoekt eerst het Koninkrijk van God
1.Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, haleluja.
(Refrein)

2.Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu,
halleluja.
(Refrein)

3.Bid en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. 
Hallelu, haleluja.
(Refrein)

Refrein:
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 


