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9 augustus 2020; 8e zondag van de zomer. 

Online-viering van de Protestantse Gemeente Lochem vanuit de 
Witte Kerk 

 
 
 

 
Thema: Nood leert bidden? 

 

 
         

Bij Lukas 11: 1-13 “Heer, leer ons bidden” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
Pianist/organist: Gerrit te Rietstap       
Ouderling: Pieter Bas ter Maat  
Diaken: Wim Lammers 
Lector: Anneke van der Veen 
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Voor de dienst: Orgelspel LB 869 “Lof zij de Heer ons hoogste 
goed” 
 
Toenadering 
Ouderling: Welkom aan de kijkers  
 
Aanvangslied: Psalm 91a: 1, 3. 

 
 

 



3 
 

3. Geen duister zal je overvallen, 
    er is een licht dat eeuwig brandt. 
    Duizenden doden kunnen vallen, – 
    jij blijft geschreven in Gods hand. 
    God is een schild voor zijn getrouwen 
    die leven van geloof alleen. 
    Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
    van liefde om hun tranen heen. 
 
Bemoediging en groet 
Ouderl. : Onze hulp is in de naam van de Heer, 
     die hemel en aarde, en mensen gemaakt heeft.  
               Zijn liefde is eindeloos - Hij laat niemand vallen uit zijn 
      hand. 
    
Ouderl.:   Daarom: Genade voor jou, en vrede van God de Vader, 
       de liefde van Christus omarmt jou! 
     Vrede van zijn Geest, voor ieder mens, groten en   `
     kleinen; en voor heel de schepping - Amen. 
 
Drempelgebed (ouderling) 
 
Inleiding op de dienst: “Nood leert bidden?”  
Bij Lucas 13:1 “Heer, leer ons bidden.” 
 
Kyriegebed 
Woord van bemoediging: 2 Corinthiërs 5: 6,7 
“Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat, 
zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen.  
We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet 
zichtbaar. ” 
 
Glorialied: Psalm 89:1  
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Uitleg:  reageren kan via de WhatsApp op nummer 06-57361573 

- Om voorbeden aan te vragen (dankgebed ook welkom !) 
- Of om te reageren op deze vraag: Leert nood bidden? 

Is jouw gebedsleven veranderd sinds Corona begon?  
 
Kort MOMENT VOOR DE KINDEREN: 
Wat is bidden? Hoe leer je bidden? 
 
(Gebed om de Geest) 
Ik wil wat met u praten, Heer, al kan ik U niet zien; 
Al antwoord u heel anders dan de mensen bovendien. 
Ik wil wat met u praten, Heer en weet u 't is zo fijn 
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn. 
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Er zijn zo van die dingen, Heer, die zeg je niet zo gauw. 
Je wilt het wel, maar kunt het niet, ze zijn alleen van jou 
en soms heeft iemand ook geen tijd en weet u 't is zo fijn 
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn. 
 
Ik wil wat met u praten, Heer, en wat ik zeggen wil 
zeg ik soms met veel woorden of ik ben alleen maar stil. 
U bent niet ver, u bent dichtbij en weet u 't is zo fijn 
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn. 
 
Eerste bijbel lezing: Exodus 33:7-14 
7 Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, 
een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de 
HEER wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het 
kamp. 8 Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor 
de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar 
binnen was gegaan. 9 Zodra hij in de tent was daalde de 
wolkkolom neer, en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de 
HEER met Mozes. 10 Wanneer het volk de wolkkolom bij de 
ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van 
zijn tent neer.  
11 De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met 
een ander mens spreekt. (…) 12 Mozes zei tegen de HEER: ‘U 
draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij 
niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch 
gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” 13 
Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. 
Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. 
Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’  
14 De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je 
gerust te stellen?’  
 
Lied: LB 806 “Zomaar te gaan” 
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2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
    Altijd maar banger, 
    duurt het nog langer? 
    Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
    In de woestijn worden kinderen groot. 
 
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
    altijd maar lopen, 
    altijd maar hopen. 
    Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 
    straks wonen wij in een paradijs. 
 
2e lezing: Lucas 11:1-13 
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.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer 
jullie bidden, zeg dan: 
“Vader, laat uw naam geheiligd worden 
en laat uw koninkrijk komen. 
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze zonden, 
want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 
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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, want een vriend van me is na een reis bij mij 
gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 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.” 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.  
Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult 
vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt 
ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in 
plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om 
een ei vraagt?  
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.’ 

 
Overdenking 
 
Zingen: LB 685:1-5 “Geest van God zo vol van liefde” 

 
2. Als een moeder mij omhelzend, 
    een omarming dag en nacht, 
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    zo voed jij me met je lichaam, 
    vormt me door je zorg en kracht. 
 
3. Als een vader mij beschermend, 
    breng je inzicht, harmonie 
    en je zet me op je schouders 
    zodat ik de wereld zie. 
 
4. Lieve vriend, door jouw nabijheid 
    voel ik liefde diep in mij. 
    Jij sterkt mij met jouw belofte, 
    vrede, troost en rust geef jij. 
 
5. Geest van God, zo vol van liefde, 
    vul mijn hart en ziel met jou. 
    Leid mijn leven naar het wonder, 
    Geest van liefde, sterk en trouw. 
 
Gebeden en gaven 
 
Mededelingen: 
 
- Moment stilte /  Zingen: LB 961 
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- Dankgebed en voorbeden; Acclamatie: LB 367.e 

 
 

- Stil gebed 
Dragend Geheim, luisterende God. 
We danken U voor de zegen van de stilte…  
De stilte van de zon die opkomt. 
De stilte van de mist over de heuvels. 
De stilte van het luisteren. 
De stilte aan het eind van het verhaal. 
De stilte tussen de tonen in de muziek. 
De stilte tussen vrienden, en geliefden… 
Hemelse Vriend, ontvang ons in de stilte…. 
 
- Onze Vader 
 
Collecte: 1. Diaconie:  Ramp Beiroet   2. Kerk 
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 
honderd doden en duizenden gewonden gevallen, de helft 
van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. 
De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware 
economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. 
Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale 
kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke.  
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een 
nieuw probleem op: graansilo´s in de haven zijn zwaar 
beschadigd. Wilbert van Saane (uitgezonden medewerker 
van Kerk in Actie in Beiroet): “Daar maak ik me zorgen over. 
Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen 
zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan 
meel.” 
We hebben allemaal de beelden gezien: onze steun voor 
Libanon is zeer hard nodig! 
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Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op 
rekeningnummer:  NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen 
PGL Lochem o.v.v. collectedoel en/of datum 
 

 
Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de 
brievenbus van de Hooiplukker deponeren. 
 
 
Slotlied: LB 423: 1, 2, 3 “Nu wij uiteengaan” 
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2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
    ga met uw licht vóór hen uit! 
    Al onze vrienden wensen wij vrede: 
    ga met God! 
    Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
    vrede en goeds in elk huis! 
    Voor al wie kwamen onder dit dak: 
    ga met God! 
    Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Zending en zegen:  
Allen: 
Amen amen amen. (LB 431b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


