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De manieren en mogelijkheden om een Biddagdienst te houden zijn per gemeente erg verschillend, 

zeker met alle beperkingen die nu gelden. U ontvangt daarom niet alleen een voorbeeldliturgie 

gemaakt door ds. Koos Tamminga, maar ook een aantal suggesties.   

  

Dankgebed  

De preek is bewust kort gehouden. Het hart van de dienst is het gebed voor gewas en 

arbeid. Besteed daarom zorg en aandacht aan dat gebed. Denk na over verschillende manieren hoe 

je dat gebed vorm kunt geven.   

• Breng onder woorden dat we in alles afhankelijk willen zijn van onze God en Vader. 

• Dat geldt ook voor de corona-crisis waarin we nu leven. Bid de Here dat we verder 

kijken dan alleen onze eigen gezondheid en bewegingsvrijheid. Vraag dat in alles 

het evangelie van de bevrijding mag klinken. 

• We bidden met de kerk van alle tijden en plaatsen. In deze dienst gaat de Bijbel open 

over hoe wij kijken naar anderen. Laten we als christenen getuigen van ons geloof in 

Jezus, juist door ruimte te maken voor mensen die aan de rand komen te staan in 

onze doorgedraaide wereld waar het draait om geld en macht. Mensen met een 

verstandelijke beperking, vluchtelingen, mensen die leven in armoede, ver weg en 

dichtbij. Bid voor hen.  

• Betrek meer mensen bij de voorbereiding en uitvoering van het gebed. Vraag 

gericht mensen om gebedspunten te verwoorden. Een oproepje vooraf via beamer, 

kerkblad of appgroep is mogelijk, maar u kunt ook mensen benaderen die bijzonder 

betrokken zijn bij verschillende gebieden waarvoor we bidden. Mensen kunnen in 

die dienst of opname bidden, maar het is natuurlijk mogelijk dat ze onderwerpen 

aandragen, terwijl iemand anders het gebed uitspreekt.  

• Besteed aandacht aan de structuur van het gebed. Doe bijvoorbeeld eerst een 

onderdeel over gewas, voedsel en Gods zorg in schepping en natuur. Daarna een 

onderdeel over gezondheid en allen die zich daarvoor inzetten. Een ander deel kan 

gaan over werk, economie en de overheid en tenslotte Gods werk in de harten van 

mensen, mission en evangelisatie. Bid ook voor mensen die zich daar voor inzetten.   

De onderdelen kunnen afgewisseld worden door een lied, of door stilte voor persoonlijk gebed.   

  

 

 

Liederen  
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In de preek gaat het niet alleen over gewas en arbeid. Het gaat om een leven in dankbaarheid en 

dienst. Zoek daarbij passende liederen. Ook hier is het een goed idee samenwerking te zoeken met 

mensen die de muziek verzorgen.  

 

Een aantal liedsuggesties:  

• Liederen over de afhankelijkheid van God of lof aan God:  

o Genade zo oneindig groot OPW 428 (genoemd in de preek)  

o Ik zal er zijn OPW 770 

o Abba, Vader, U alleen Gezang 886 

o Ik val niet uit zijn hand OPW 727, PvN 16   

 

• Psalmen voor Biddag  

o Psalm 4, psalm 65 en natuurlijk psalm 126   

o Van deze psalmen is een frisse nieuwe berijming 

gemaakt: www.denieuwepsalmberijming.nl   

• Verder liederen met het Onze Vader (GK 37, OPW 436)  en Geloofsbelijdenis (GK 123,  

OPW 347)   

  

 

Voorbeeld liturgie Biddag 

 

 Liturgie (gemaakt door ds. Koos Tamminga) 

- Woord van welkom 

- Votum en groet 

- Lied: Psalm 24: 1, 5 | Opwekking 755 Laat ons Christus zien 

- Gebed om de opening van het Woord 

- Lezing: 2 Korintiërs 5:11-21 

- Lied: Gereformeerd Kerkboek 62: 1-4 | Psalm 18: 8, 9, 15 

- Verkondiging: Leren kijken (Tekst: 2 Korintiërs 5:16-17) 

- Amenlied: Psalm 18: 8, 9 | Opwekking 428 Genade zo oneindig groot 

- Gebed voor gewas en arbeid 

- Of meerdere gebeden, evt. afgewisseld met liederen 

- Collecte 

- Lied: Gereformeerd Kerkboek 70: 1-3 | E&R 81 Vrede zij u 

- Zegen 

  

  

http://www.denieuwepsalmberijming.nl/

