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Welkom bij de Protestantse gemeente te Hoek!   
De vorm van dit Middaggebed is geworteld in eeuwenoude  

getijdediensten zoals die dagelijks worden gehouden  
in kloosters en andere christelijke geloofsgemeenschappen.  

 
We vragen u / jou in stilte plaats te nemen op de stoelen  

of de banken voor in de kerk. 
 

We verzoeken u deze orde van dienst in de kerk achter te laten.  
Wilt u er toch graag eentje meenemen dan kan dat  

maar neemt u het dan s.v.p. een volgende keer weer mee. 
 
 



  - we nemen zoveel als mogelijk stilte in acht - 
 
De kleine Paaskaars brandt  
 
Openingswoorden 
Vg:    Midden op de dag komen wij tot U, 
Allen:   WEEST U, O HEER, HET MIDDEN VAN ONS LEVEN 
Vg:    Midden op de dag komen wij tot U, 
Allen:   WEEST U, O HEER, HET HART VAN ONS BESTAAN 
 
Zingen:         Een enkel vers uit een psalm van de voorafgaande of  
             de komende zondag of een ander lied 
 
Korte stilte 
 
Bijbellezing   
  Een lezing volgens een doorgaande lezing uit de eerste brief  
   van de apostel Petrus en de tweede brief van de apostel 
  Paulus aan Timotheüs. De brief van Petrus is door hem (of  
  een leerling van Petrus) geschreven aan een aantal 
  gemeenten in Klein – Azië. Het betrof hier vooral gemeenten van  
  mensen met een niet – joodse afkomst. De brief wil de lezers 
  bemoedigen en richting geven in een situatie waarin zij als  
  christenen als ‘vreemdelingen’ gezien worden en soms zelfs 
   vervolgd, verstoten of onderdrukt.  
  De brief roept op om in allerlei situaties geen aanstoot te geven  
  maar om met een dienstbare levensstijl die voortkomt uit het  
  geloof in Jezus Christus waardering en respect op te wekken. 

De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs is 
geschreven als een ‘afscheidsbrief’ en draagt het karakter van 
een ‘testament’. Paulus zit gevangen in Rome. Hij kondigt aan dat 
hij binnen afzienbare tijd ter dood veroordeeld zal worden. Een 
aantal van zijn medewerkers heeft hem in de steek gelaten. 
Timotheüs wordt door Paulus persoonlijk aangesproken. Hij roept 



hem op trouw te blijven aan wat hem is geleerd en afstand te 
houden van wat afvoert van de goede weg.     

 
Wat langere stilte 
 
Overgang naar gebed 
Vg:  Heer, wij stellen onze harten voor U open. 
Allen:  AANVAARD ONZE DANK EN HOOR ONS BIDDEN 
 
Verzamelen van gebedsintenties door middel van: 
In stilte: 
    ……  het aansteken van een kaarsje en / of 
    ……  het opschrijven van enkele woorden op een gebedsbriefje en / of 
    ……. het in eigen gedachten concentreren op mensen / situaties  
          waarvoor je wil bidden en / of danken  
Vervolgens eventueel: 
    ……  het mondeling delen van situaties, vreugdes, zorgen, namen van  
          mensen, daartoe vrijblijvend uitgenodigd door de voorganger 
 
Gebeden 
- De voorganger spreekt in een langzaam, meditatief tempo de woorden  
   van een gebed. Deze herfsttijd zijn dit tijdens het middaggebed de 
   woorden van het gebed dat Jezus ons leerde, het Onze  Vader. 
- Er is een geruime tijd gelegenheid voor stil gebed. In de stilte zal de 
   voorganger ook een aantal woorden van gebed hardop uitspreken waarbij  
   ook anderen zich vrij mogen voelen dit eveneens te doen.  
- We sluiten de gebeden af door nogmaals maar nu gezamenlijk de  
   woorden van het Onze Vader uit te spreken. 
 
 Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
  uw naam worde geheiligd,  
  uw koninkrijk kome,  
  uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,  
  geef ons heden ons dagelijks brood  



  en vergeef ons onze schulden  
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
  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, amen 
 
Zingen (staande):  Een lied  
 
Zegenbede 
Vg:   De Heer beware ons op het midden van deze dag 
       in de eenvoud, de goedheid en de vreugde  
  van het evangelie van zijn Koninkrijk. 
       Hij zegene ons en allen die ons lief zijn. 
Allen:  AMEN 
Vg:   Loven wij de Heer 
Allen:   WIJ DANKEN GOD 
 
We vervolgen ieder onze weg.  
 
------------------------------------------------ 

Zijn er gedachten, zorgen, vreugdes, verlangens die u met iemand  
verder zou willen delen weet u dan daartoe uitgenodigd.  

U kunt altijd contact opnemen met ds Arie van der Maas (0113 – 621 321 / 
06 – 1342 31 21, apvdmaas@zeelandnet.nl) of iemand anders van de 

kerkgemeenschap om eens verder te praten. 
 
 

In deze kerk wordt iedere dinsdag en vrijdag om 13.15 uur  
een Middaggebed gehouden.  

Iedere woensdagavond om 19.30 uur is er een Avondgebed. 


