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Inleidende muziek 

Kerkenraad komt binnen 

Afkondigingen  

Introductie praatje Alpha Youth 

Zingen: Gebed des Heeren (Gezang 5 vers 3 en 5) 

Uw koninkrijk koom' toch, o HEER! 
Ai, werp den troon des satans neer; 
Regeer ons door Uw Geest en Woord; 
Uw lof word' eens alom gehoord, 
En d' aarde met Uw vrees vervuld, 
Totdat G' Uw rijk volmaken zult. 

Geef heden ons ons daag'lijks brood; 
Betoon Uw trouwe zorg in nood; 
Gij weet, wat elk op aard' behoev'; 
Dat ons dan geen gebrek bedroev'; 
Dat nooit Uw zegen van ons wijk', 
Die maakt alleen ons blij en rijk. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst: Psalm 145 vers 17 en 18 

“De Here is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn 
werken. De Here is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem 
in waarheid aanroepen.” 

Zingen: Stil mijn ziel wees stil (opwekking 717)  

Stil mijn ziel wees stil 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
In je beproevingen en zorgen 
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God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 

Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 

God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 

Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd heeft 
Wacht wacht op de Heer 
De zwartste nacht 
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 

God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen, Ik rust in U alleen 
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Lezing van de wet 

Nog voordat je ook maar iets hebt gepresteerd, heb Ik je door 
Christus bevrijd uit de macht van de zonde. Raak die vrijheid niet 
kwijt. Geef daarom gehoor aan deze opdrachten: 
 
1 Hou vóór alles van Mij. Niets of niemand van deze wereld, die Ik 
geschapen heb, mag bij jou op de eerste plaats staan. Erken Míj 
als de enige echte God door Mij meer toegewijd te zijn dan wie of 
wat ook in je leven. 
 
2 Maak geen voorstellingen van Mij buiten Christus om. Wie Ik ben 
en wat Ik wil laat Híj zien door zijn woorden en daden. Volg Christus 
dan ook als de enige en betrouwbare weg naar Mij, je Vader. 
 
3 Misbruik Mijn naam niet als krachtterm; zeg ook niet dat Ik iets wil 
terwijl alleen jij dat wilt. Geef Mij de eer die Mij toekomt door 
gericht op Mij te leven en uit te komen voor je verbondenheid met 
Christus. 
 
4 Wees geen slaaf van je werk alsof dat het belangrijkste zou zijn in 
je leven. Trek tijd uit voor je band met Mij en met elkaar, voor rust 
en genieten - vooral op de dag die herinnert aan Christus' 
opstaan uit de dood. 
 
5 Ga respectvol om met je vader en moeder, die Ik je gegeven 
heb voor je welzijn; ga hier ook mee door als ze falen of ouder 
worden. Heb hart voor de kinderen die Ik aan je heb 
toevertrouwd; respecteer hun gevoelens en behoeftes zodat ze 
krijgen wat ze nodig hebben om te bloeien als kinderen van Mij. 
 
6 Doe je naasten niet tekort, ook niet door wat je nalaat, want zij 
zijn net als jij door Mij gemaakt. Heb je naasten lief, even 
vanzelfsprekend als je jezelf liefhebt. Wees daarom bereid hen te 
dienen, net als Christus, die kwam om te dienen. 
 
7 Verlaag een ander niet tot lustobject en dwing die nooit tot iets 
wat die niet wil maar waardeer de ander als een mens van Mij. 
Hou je huwelijk hoog door elkaar trouw te blijven en je vol liefde 
voor elkaar in te zetten. Laat op deze manier merken dat Christus' 
Geest in je woont. 
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8 Laat je niet leiden door hebzucht. Besef dat je alles wat je hebt, 
van Mij hebt gekregen. Ga daarom zorgvuldig om met Mijn 
schepping, wees vrijgevig tegenover mijn mensen en behandel 
hen ook verder zoals jij door hen behandeld wil worden. 
 
9 Wees betrouwbaar in je spreken, zodat iedereen op je aankan. 
Wees uit op de waarheid. Hou je niet bezig met kwaadspreken 
maar kom op voor de goede naam van de ander, zoals ook 
Christus in jouw voordeel pleit. 
 
10 Wees er tevreden mee wat je hebt en wie je bent want dat 
heb Ik je gegeven, en gun anderen wat Ik hun gegeven heb.  
 
Houd je met hart en ziel aan Mijn geboden en wees een echte 
volgeling van Christus. Zo wil Ik je in vrijheid laten leven, verbonden 
met Mij. 
 
Zingen: Psalm 61 vers 6 

Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 
Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 
Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, 
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

Gebed  
 
Om opening van het Woord en de verlichting door de Heilige 
Geest. 
 
Schriftlezing: Lukas 11 vers 1 t/m 13 
 
Het gebed des Heeren 
1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een 
van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons 
bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei 
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tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de 
hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw 
wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3 Geef ons 
elke dag ons dagelijks brood.4 En vergeef ons onze zonden, want 
ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Gebedsverhoring 
5 En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en 
midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: 
Vriend, leen mij drie broden, 6 want mijn vriend is van een reis bij 
mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, 7 en dat 
die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen: 
Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij 
in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u: 
Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, 
dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er 
zoveel geven als hij nodig heeft.9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven 
worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan 
worden.10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; 
en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.11 Welke vader 
onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen 
geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis 
een slang geven,12 of ook als hij om een ei vraagt, hem een 
schorpioen geven?13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede 
gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de 
Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? 

Zingen: Psalm 25 vers 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. 
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Preek met als thema:  

 

VAN BIDDEN WORD JE ALTIJD BETER 

Lukas 11 vers 1 t/m 13 
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Zingen: Als je bidt zal Hij je geven 

Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
 
Als je mijn Vader iets wil vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 
ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 
 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
 
Dankgebed en voorbede 

Collecte  1. Kerkvoogdij 
2. Diaconie 
 

Er wordt in de kerk niet gecollecteerd. U kunt uw gaven voor de 
1ste collecte overmaken op IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 ten 
name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis. De gaven voor de 
2de collecte kunt u overmaken op IBAN NL17 RABO 0373 7101 94 
ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis. 

Zingen: Gebed om zegen (opwekking 710)   

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
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Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 

Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 

Zegen 

 

Van hartelijk welkom om na de dienst een bakje koffie/thee te 
komen drinken in de Roeping.  (Gebouw naast de kerk)  
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Vond jij het ook zo’n toffe dienst en zit jij in de 3e of 4e klas?  

Welkom op onze volgende Alpha Youth avond! 

Deze is a.s. vrijdag (12 november 2021). De avond begin om 18:15 
met lekker eten, gevolgd door aanbidding, een tof praatje, 
verdieping in de groepjes en CCC! (Chips, Cola & Chillen maar!). 
Avond is om 21:30 weer afgelopen.  

 
Meer weten?  
Neem contact op met Cindy van Kreuningen (06-833 377 10) 


