
Biddag Noordeloos 2023 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

 

 

Welkom door OLVD 

 

Zingen: Lied 65: 1 en 5 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

 

Intro voor de dienst  

Op de beamer: Twee dingen vraag ik u 

Gun ze me zolang ik leef 

Houd Me ver van leugen en bedrog 

Maak me niet arm en ook niet rijk 

Voed me slechts met wat ik nodig heb! 

Spreuken 30: 7 

 

Kyriegebed 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 



Na het gebed: matthijn Buwalda: altijd nog ergens Hallelujah 

https://duckduckgo.com/?q=mattijn+buwalda+er+klinkt+&t=newext&atb=v263-

1&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%

3D0ccDDTh3ArY 

 

Als gebed om de Geest 

zingen we: lied van A. Bronswijk 

Melodie lied 321 

 

Woord, dat zich richt op mijn hart 

stem, die mij aanspreekt tot leven, 

klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw 

open mij Gods perspectief. 

 

Naam, die ik fluisterend noem 

Raadsel, met mij zo verweven, 

God van zo ver ons nabij- 

Spreek tot het hier en nu. 

 

Adem, die oplucht en draagt, 

Geest, die bezield en doet leven 

Kracht, die in zwakheid gelooft 

Wees onder ons, vuur ons aan. 

 

 

Intro voor de lezingen 

 
 

 

Lezingen: Exodus 16: 1 t/m 5, 13 t/m 20, 31-t/m 34 

 

Lied 8 uit Zingend Gezegend 

Melodie: 756, Laat komen Heer uw rijk. 

 



Mijn kind, ga niet terug 

Niet weer door de woestijn- 

Klim op uw vaders rug 

Om vlugger thuis te zijn. 

 

Hij droeg u langs de dood: 

Wat zout smaakt, maakt Hij zoet; 

Met water en met brood 

Zijt gij gelaafd, gevoed 

 

2 Koningen 4: 42-44 

Johannes 6: 48-51 

 

Lied 981: 1, 3 en 4 

 

Overweging. 

Na een korte inleiding van de preek zal ik aangeven 

Wanneer de 2 afbeeldingen te zien zijn. 

 

Afbeelding 1 

 
 

Afbeelding 2 

 



 
 

 

Zingen van het Onze Vader lied 1006 

 

Gebed 

Lied Zingend Gezegend no 207 

Melodie lied 841, wat zijn de goede vruchten 

 

Om bloesem aan de bomen,  

om overvloed aan vrucht,  

om vissen in de stromen,  

om vogels in de lucht,  

om volle korenaren,  

om akkers wuivend graan,  

om voedsel uit de aarde,  

roepen wij, Heer, U aan! 

 

Om water op het droge,  

om groei in de woestijn,  

om doorzettingsvermogen  

voor wie mistroostig zijn,  

om werk voor werkelozen,  

om toekomst, hier en nu,  

om hulp voor hulpelozen  

roepen wij, Heer, tot U! 



 

om goedheid die kan delen 

om brood dat breken kan 

om vrede voor zovelen 

om land voor alleman 

om gulheid die kan geven 

om eigen ommekeer 

om mededeelzaam leven 

bidden wij, u o Heer 

 

Om hoop, geloof en liefde,  

om vrijheid en om recht –  

dat eindelijk geschiede  

al wat Gij hebt voorzegd:  

uw rijk, Heer, laat het komen,  

uw wil alom gedaan,  

dan zal aan alle bomen  

de bloesem opengaan! 

 

 
 

 

 

Slotlied: 248, de dag door uwe gunst 

 

zegen 

 

 

 

 
 


