
Liturgie Biddag (09-03-2022),  09.00 uur 

 

- Welkom 

- Gebed 

- Zingen: Weer of geen weer 

 

Wanneer de zon schijnt 

het is lekker weer 

wees dan dankbaar 

prijs de Heer 

maar als het regent 

je plu is kapot 

dank ook dan de Here God 

 

Zit het mee 

valt het tegen 

schijnt de zon 

plenst de regen 

weer of geen weer 

dank de Heer 

 

Wanneer het goed gaat 

en je bent blij 

dan voel je God 

soms heel dichtbij 

maar als het fout gaat 

van alles gaat mis 

weet dan ook dat Hij er is 

 

Zit het mee 

valt het tegen 

schijnt de zon 

plenst de regen 

weer of geen weer 

dank de Heer 

 

Zit het mee 

valt het tegen 

schijnt de zon 

plenst de regen 

weer of geen weer 

dank de Heer 

 

dank de Heer 

dank de Heer  

- Bijbellezing: Daniël 6:11-24 (BGT) 

 



11Toen Daniël hoorde over de nieuwe wet, ging hij naar huis. Eén van zijn kamers had ramen in de 

richting van Jeruzalem. Daar ging hij altijd bidden, iedere dag drie keer, voor een open raam. Ook op 

die dag knielde hij en bad hij tot zijn God. 12Op dat moment renden de mannen zijn huis binnen. En 

ze zagen dat Daniël aan het bidden was. 
13Ze gingen direct naar de koning en zeiden: ‘Koning, u hebt toch gezegd dat iedereen dertig dagen 

lang alleen aan u iets mag vragen? U hebt toch verboden ook maar iets te vragen aan een ander 

mens, of tot een god te bidden? Wie dat wel doet, moet toch in een kuil met leeuwen gegooid 

worden?’ 

De koning zei: ‘Ja, dat heb ik gezegd. Het is een wet van Meden en Perzen. Daaraan kan niets 

veranderd worden.’ 
14De mannen zeiden: ‘Daniël, die man uit Juda, trekt zich niets aan van u en uw wet. Driemaal per dag 

knielt hij om tot zijn God te bidden!’ 
15Toen de koning dat hoorde, schrok hij heel erg. En hij probeerde van alles te bedenken om Daniël te 

redden. De hele dag zocht hij naar een oplossing. 16Maar de mannen werden ongeduldig en zeiden: 

‘Koning, in dit land kan een wet niet veranderd worden. Het is een wet van Meden en Perzen. U hebt 

die wet zelf gemaakt.’ 
17Toen liet de koning Daniël halen. En Daniël werd in de kuil met leeuwen gegooid. Maar de koning 

zei tegen hem: ‘Je zult gered worden door de God die jij zo trouw dient.’ 18Met een steen werd de 

kuil afgesloten. De koning drukte met zijn zegelring een stempel op de steen. Het was het stempel 

van de koning en zijn ministers. Dat betekende dat niemand de steen mocht weghalen. 
19De koning ging terug naar zijn paleis. Hij at niets en die nacht sliep hij niet. Hij kon alleen maar aan 

Daniël denken. 20De volgende dag stond de koning al vroeg op. Hij ging snel naar de kuil. 21Toen hij 

daar was, riep hij zenuwachtig: ‘Daniël, dienaar van de levende God! Heeft je God, die jij zo trouw 

dient, je kunnen redden van de leeuwen?’ 
22Toen zei Daniël: ‘Koning, ik wens u een lang leven toe! 23Mijn God heeft zijn engel gestuurd. De 

engel heeft ervoor gezorgd dat de leeuwen hun bek niet open konden doen. Ze hebben me niets 

gedaan. God weet dat ik onschuldig ben. En dat ik u niets aangedaan heb, koning.’ 
24De koning was heel erg blij. Hij liet Daniël uit de kuil halen. Iedereen kon zien dat er niets met hem 

gebeurd was. Want hij had op zijn God vertrouwd. 

 

- Zingen: Daniël, Daniël… 

 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

 

Als je in de kuil van de leeuwen ligt 

Snoert Hij de muil van de leeuwen dicht 

Al zien ze geel en groen 

Ze kunnen je niks doen 

 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

 



Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest 

Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst 

Ze lusten je wel rauw 

Maar God belooft je trouw 

 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

 

Soms wordt er vreselijk op me geknord 

Dan lijkt het of ik opgegeten wordt 

Maar zit ik in het nauw 

Dan denk ik weer aan jou 

 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

 

- Preek(je) Dia’s zoals aangeleverd 

 

- Zingen: Daarom bidden wij. 

 

Soms dan hoor je 

mensen zeggen: 

'Wat heeft bidden nu voor zin?' 

Denk je dat God naar je luistert, 

daar geloof je toch niet in? 

Daar geloof je toch niet in! 

 

Maar gelukkig mag ik weten, 

als ik echt en heel oprecht 

met de Here God ga praten, 

luistert Hij naar wat ik zeg, 

luistert Hij naar wat ik zeg. 

 

In de bijbel staat geschreven, 

dat de Heer aan ons wil geven 

al het goede van zijn koninkrijk. 

Hij wil als een vader zorgen. 

Ied're avond, ied're morgen 

staat Hij met zijn liefde voor 

ons klaar. 

  



- Gebed 

 

- Zingen: Ik zal er zijn 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw 

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 

- Zegen 

 

 

 

En daarom bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus. 

Bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 

 


