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Wie dorst heeft, geeft Jezus, vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 

Openbaring 21:6 

Afkondigingen 

 

Verslag van de VBW 

 

VBW – muziek 

 

Van A tot Z 
 Koen Hartman © 2006 Koen Hartman 

A van Almachtig, B van Bevrijder 
C is van Christus, gezalfde van God 
D is van Dienaar, E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 
G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen  
I van Immanuel, God is met ons. 
J is van Jezus, K is van Koning 
L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont.  
 
Van A tot Z bent U de hoogste Heer, Alpha, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij.  
  
M van Messias, N is van need’rig 
O is van opstanding, P van profeet 
Q van IQ, onze God is de slimste 
R is van Rots, En S is van Schild 
 
Van A tot Z bent U de hoogste Heer, Alpha, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij.  
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van uniek, Verlosser is V. 
W is de Weg, X voor eXtra bijzonder 
IJ voor ijzersterk, Z van Zoon van God. 
 
Van A tot Z bent U de hoogste Heer, Alpha, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fwoonkaarten%2Fkaart%2Fwoonkaart-met-alfabet-letters-in-een-hip-fontje&psig=AOvVaw3bZSWcGkWyCCQbDIRxuKK7&ust=1594543603235000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiU-vznxOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Duik erin   (themalied 2020) 
Pieter & Annette Faasse 

Refrein: De Bijbel is een boek, vol verfrissende verhalen.  
En als je ze gaat lezen, dan krijg je nieuwe moed.  
Ja, als je ze gaat lezen, dan ontdek je: God is goed!  
Dus: Duik erin! Duik erin!  
Jezus is het einde, maar ook de levensbron,  
van alles het begin! Duik erin! 

 
1. Soms ben ik een angsthaas, soms ben ik een held.  
Soms voel ik me sterk, soms ben ik uitgeteld.  
Voor God maakt het niet uit, ik weet dat Hij mij kent!  
O, yes! Wat een feest, wat een wondermooi festijn,  
dat ik een kind van God mag zijn!    Refrein  
 
2. De één is al heel groot, de ander nog maar klein.  
De één is reuze blij, de ander die heeft pijn.  
God neemt ons bij de hand, Hij laat ons nooit alleen.  
O, yes! Wat een feest, wat een wondermooi festijn,  
dat ik een kind van God mag zijn!    Refrein    
 
3. Zo lees ik over mensen, een lange, lange rij,  
tevreden of vol vragen, mensen net als wij.  
Maar God blijft eeuwig trouw, nee, niemand is als Hij!  
O, yes! Wat een feest, wat een wondermooi festijn,  
dat ik een kind van God mag zijn! 
 
 

God heeft een plan met je leven 
Karin & Martin Koornstra 

God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, ’t is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent.    (2x) 
 
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen.  
Vraag God om hulp en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd: God is trouw 
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 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd:  God is trouw 

 
 
Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst Openbaring 21:6 

Wie dorst heeft  
Wie dorst heeft, geeft Jezus, vrij te drinken uit de bron  
met water dat leven geeft, water dat leven geeft. 
Muziek: Leonie v/d Berg & Henk Lip 

 
 

Psalm 95:1 
Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 

De tien woorden 
En God sprak:  
"Hóór mijn woorden, Ik ben uw God alleen. 
Kies u geen andre goden, want naast Mij is er géén. 
  
Maak nooit gesneden beelden, die u vertrouwt, vereert, 
Dan doet u iets dat kwaad is en mijn Woord niet leert. 
 
Let heel goed op uw woorden, Misbruik mijn Naam dus niet 
want 't vloeken van de mensen bezorgt Mij veel verdriet. 



 
Wie dorst heeft, geeft Jezus, vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 

Openbaring 21:6 

  
De zondag is de rustdag, dan gaat u naar de kerk 
om luistrend, zingend, biddend, te rusten van uw werk. 
  
Uw vader en uw moeder ontving u uit mijn hand. 
Bewijs hen trouw en liefde. Zorg voor een goede band. 
  
Haat, nijd, geweld en afgunst, in woord of daad betoond, 
zijn gruwelijk in mijn  ogen. Ik ben waar liefde woont. 
  
Uw lichaam is een tempel, een tempel van uw God. 
En wie die zelf ontheiligt, let niet op mijn gebod. 
  
Wie neemt wat niet van hem is, - een dief is 't die dat doet - 
't geeft niet of 't groot of klein is, miskent een anders goed. 
  
Vertel de goede zaken. Maak niemand stiekem zwart, 
want liegen en bedriegen treft Mij diep in mijn hart. 
  
Wees blij met alle dingen. Verlang niet telkens meer. 
Gun óók iets aan een ander". 
Zo spreekt uw God, de Heer.   
 
 
Psalm 31 vers 3 en 17 
3Gij zijt alleen (wat zou ik vrezen?) 

Mijn rots, mijn burcht, o HEER! 

Ja, Uwen Naam ter eer, 

Zult Gij mij tot een herder wezen. 

Mijn Helper, scheur de netten, 

Die z' in 't verborgen zetten. 

17Geloofd zij God, Die Zijn genade 

Aan mij heeft groot gemaakt; 

Die voor mijn welstand waakt: 

Zijn oog slaat mij in liefde gade; 

Hij wil mij heil bereiden; 

Mij in een vesting leiden. 
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Gebed 
 
 
Lezen uit de Bijbel: Mattheüs 7 : 24-29 
 
De wijze en de dwaze bouwer 
24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik  
    vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 
25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden  
    waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was 
    op de rots gefundeerd. 
26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze  
    man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 
27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 
    waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. 
28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte 
    versteld stond van Zijn onderricht, 
29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. 
 
 

Psalm 100 vers 1 en 2  
1Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
 
 
Preek over Mattheüs 7 vers 24 t/m 29 

Thema:  
Sta stevig! 
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Luistervragen bij de preek 
 
1. Wie is Jezus? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Waarom vertelt de Heere Jezus een gelijkenis? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Hoe worden in deze gelijkenis huizen gebouwd? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Waar zit het verschil tussen die huizen? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Wat betekent die gelijkenis nu voor ons leven? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Over wie is verteld op de online VBW en hoe komen zij door de stormen 

heen? 
 
a. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b. 
…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 
7. Waarom heeft de Heere Jezus deze gelijkenis verteld? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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De  Bijbel   is  écht  een  goed  boek!  Door te  
luisteren naar de verhalen, leer je God kennen. 
 

 
 
 
VBW - muziek 
 
Een wijs man bouwde zijn huis op een rots (3x) 
en de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x) 
en het huis op de rots stond vast. 
 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand (3x) 
en de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x) 
en het huis stortte in met een plof. 
 
Dus bouw je huis op Jezus de rots (3x) 
en de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op (3x) 
Bouw je levenshuis op hem.  
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Ik ben veilig in Jezus armen  
Marcel Zimmer © 1995 Celmar Music 

Refrein: Ik ben veilig in Jezus' armen.  
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen.  
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 

 
1. Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet,  
is het soms net alsof niemand me ziet,  
net of er niemand meer is die me mist, 
Dan mag ik weten, dat Jezus er is. Refrein 
 
2. Als ik door anderen soms wordt gepest, 
zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest',  
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. Refrein 
 
 
 
Je hoeft niet bang te zijn 

Weerklank 611 

Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 



 
Wie dorst heeft, geeft Jezus, vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 

Openbaring 21:6 

Collecte 
1. Kerkbeheer 
2. Diaconie  

- Evangelisatie Commissie ter bestrijding van de onkosten VBW. 
 
Er wordt in de kerk niet gecollecteerd.  
U kunt uw gaven voor de 1ste collecte overmaken op  
IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis.  
De gaven voor de 2de collecte kunt u overmaken op 
IBAN NL17 RABO 0373 7101 94 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis.  
U kunt er ook voor kiezen om in één keer uw gaven te geven via de kerkgeld-app. 
 
 
Psalm 118 vers 11 en 14 
11De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

14Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

Verhogen Uwe majesteit; 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 

U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 

Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 

 
Zegen 
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Informatie over onze gemeente vindt u op  hervormdwilnis.nl 

http://www.hervormdwilnis.nl/

