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WELKOMSTDIENST VAKANTIE BIJBEL WERK 25 JULI 2021 
 

 

 

Voorganger: Ds. M. v. d. Ruitenbeek 
Organist: Sander Meijer 
M.m.v. de VBW Muziekgroep 
 
 
Kijk deze dienst met ons mee! 
https://wilnis.protestantsekerk.net/live_uitzending 
of via YouTube. Zoek op www.youtube.com naar 
live stream Hervormd Wilnis  
Klik op  Ochtenddienst 25-07-2021  of klik op LIVE NOW 

https://wilnis.protestantsekerk.net/live_uitzending
http://www.youtube.com/
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Inleidend orgelspel 

 

Kerkenraad komt binnen 

Afkondigingen 

Verslag van het VBW-veldjesfeest en teenerevent 

 

VBW muziek                        Weerklank lied 555 
Laat de kind'ren tot Mij komen, alle, alle kind'ren. 
Laat de kind'ren tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren. 
Want de poorten van mijn rijk, staan voor kind'ren open, 
laat ze allen groot en klein, bij mij binnen lopen.  
 
Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, bij mij binnen lopen. 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
Weettekst Psalm 91:15a 
God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.' 
 
VBW muziek                         
 
Roep je Mij aan         Muziek: Leonie v/d Berg & Henk Lip 
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.' 
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
 
Themalied - Hallo, contact?!     Tekst: Annette Faasse, muziek: Pieter Faasse 

1. De Heere God zoekt alle mensen op. 
Het maakt niet uit waar jij je hebt verstopt 
De Heere God zet niemand aan de kant. 
Pak gerust Zijn uitgestoken hand! 
 
Hallo, hallo contact?! Ik weet precies waar jij naar snakt. 
Ik sla zo graag mijn armen om je heen, 
Hallo, hallo, contact?!  
Nee, je loopt geen gevaar, want reken maar, Ik laat je nooit alleen. 
 
2. De Heere God geeft mensen aan elkaar. 
Houd samen vol en maak Zijn woorden waar. 
De Heere God roept jou, je hoort erbij, 
Zit je vast, dan maakt Hij jou weer blij! Hij zegt:  Hallo, hallo contact…. 
 
3. De Heere God geeft alle mensen raad.  
Wie is als Hij, je steun en toeverlaat? 
De Heere God houdt alles in Zijn hand, 
Wees niet bang, Hij helpt je uit de brand!   Hallo, hallo contact…. 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Van A tot Z 
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.  
Va n 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.  2x 
 
 
De tien woorden 
En God sprak:  

'Hóór mijn woorden, Ik ben uw God alleen. 
Kies u geen andere 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. 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Let heel goed op uw woorden, Misbruik Mijn Naam dus niet 
want 't vloeken van de mensen bezorgt Mij veel verdriet. 

 

De zondag is de rustdag, dan gaat u naar de kerk 
om luisterend, 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 25 vers 2 en 4 
2  HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 

4 's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 

 
 
Gebed 
om de opening van het Woord  
en de verlichting door de Heilige Geest. 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Lezen uit de Bijbel:  Handelingen 16:6-16  
 
Paulus en Timotheüs 
6 En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden 
zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. 
7 En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de 
Geest liet het hun niet toe. 
8 En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas.  
 
Het visioen in Troas 
9 En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een 
Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië 
en help ons! 
10 Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar 
Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons 
geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen. 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Paulus in Filippi 
11 Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan 
en de volgende dag op Neapolis. 
12 En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van 
Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. 
13 En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar 
het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, 
spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. 
 
Lydia en de cipier bekeerd 
14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een 
purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar 
ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus 
gesproken werd. 
15 En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op 
aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in 
mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. 
16 En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een 
zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij 
verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. 
 
 
 
Psalm 86:5 en 6 
5  Al de heid'nen door Uw handen 
Voortgebracht in alle landen, 
Zullen tot U komen, HEER, 
Bukken voor Uw aanschijn neer, 
En Uw naam ter ere leven. 
Gij zijt groot en hoog verheven; 
Gij doet duizend wonderheen; 
Gij zijt God, ja Gij alleen. 
 

6  Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Preek over GODS WERK GAAT DOOR!        Handelingen 16:6-16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen bij de preek 

1. Wat wil de Heere met mensen tot stand brengen? 
 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 
………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 

2. Is het erg als het in het leven anders gaat dan je denkt? 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 
………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 

3. Wat is de nood die de man in het visioen wil duidelijk maken?  
 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 

 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

4. Welke grens moeten de zendelingen over?  
 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 

 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 

5. Wat gebeurd er bij de rivier?  
 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 

 

….…………………………………………………..………………………………………………… 

 

6. Op welke 4 manieren heeft God in dit gedeelte mensen bereikt? 

 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 
………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 
………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 
………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 

7. Wat doet Lydia als ze thuiskomt? 
 

………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 
………………………………………..……………….…………………………………………………………… 
 
 

Psalm 136: 1, 4 en 23 

1 Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
 



4 Looft Gods macht, die onbeperkt, 
Gadeloze wond'ren werkt; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 

23 Die in onzen lagen stand, 
Ons genadig bood de hand; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
VBW Muziek 
 
Ik neem even de tijd      T&M: M.Zimmer©2003CelmarMusic 
Ik neem even de tijd om met U te praten even met U alleen, 
ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer niemand om me heen. 
Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren en stil te zijn voor U. 
ik neem even de tijd om Uw stem te horen, Heer, ik luister nu. 
 
Spreek Heer, ik luister uw dienstknecht hoort,  
spreek Heer, ik luister ik luister naar Uw Woord. 
 
Ik neem even de tijd ik wil U aanbidden God van liefde en trouw, 
ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen dat ik van U hou. 
Ik neem even de tijd om Uw Woord te lezen dat U gegeven heeft. 
Ik neem even de tijd zodat U kunt spreken door Uw Woord dat leven 
geeft. Spreek Heer, ik luister … 
 
U neemt altijd de tijd om naar mij te luist'ren,  
er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft want op elk moment, Heer,  
staat U klaar voor mij. Spreek Heer, ik luister … 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Trek de wereld in                 Herman Boon 
Trek de wereld in vertel het goede nieuws 
dat God zijn Zoon gegeven heeft 
zodat een ieder die Hem gelooft 
en vertrouwt op wat Hij zegt  
niet verloren gaat maar eeuwig leeft.   2x 
En Jezus die belooft: Ik ga altijd met je mee, 
Ik laat je nooit alleen. Nee, we zijn altijd met z'n twee. 
Trek de wereld …… 
 
Dankgebed en voorbede 

 

Wat zou jij tegen de Heere willen zeggen. Schrijf dat maar op! 

 
Collecte    

1.    Kerkbeheer 
2.    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. van Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis. U kunt er ook voor kiezen 
om in één keer uw gaven te geven via de Appostel-app. 

 

 
Vul de woorden in op de goede plek. Als je 
kaar bent, lees je van boven naar beneden 
met wie God contact zoekt! 

 
JODEN ATHENE STAD 
TEMPEL PAULUS GODEN 
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God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.'  Psalm 91:15a 

Zingen Psalm 138:3 en 4 (staande) 
3  Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, van 's HEEREN wegen; 
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 
Zijn Majesteit ten top gestegen; 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, die need'rig knie - len; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijd'len waan der trotse zielen. 
 
4  Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, schenkt Gij mij leven; 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw, als sterk; 
Hij zal Zijn werk voor mij volen - den, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, wil bijstand zenden. 
 
Zegen 
 
De kerkenraad gaat naar de consistorie. 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 
 
We nodigen jullie uit  

om nog een kopje koffie, thee  

of limonade te drinken. 

 
 
 

Informatie over onze gemeente vindt u op  hervormdwilnis.nl 

http://www.hervormdwilnis.nl/

