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Inleidende muziek 

 

Kerkenraad komt binnen 

 

Afkondigingen  

 

Zingen: Schoolpsalm 42:5  

 

Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

 

Introductie praatje Alpha Youth 

 

Zingen: Met open armen  

 

Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 

Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 
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Kom met je leegte en je angst. 

Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst: Romeinen 8:14 

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn 

kinderen van God. 

Zingen: Uw vrede vult dit huis (765) 

Uw vrede vult dit huis 

Een glimp van heerlijkheid 

Daalt in onze harten neer 

Vader, kom, omarm 

Wie naar U verlangt 

Uw Geest daalt op ons leven neer 

Uw vrede vult dit huis 

Een glimp van heerlijkheid 

Daalt in onze harten neer 

Vader, kom, omarm 

Wie naar U verlangt 

Uw Geest daalt op ons leven neer 

En uw liefdeslied 

Vervult ons met aanbidding 

Uw Geest getuigt in ons 
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Wij zingen: Abba, Vader 

U bent hier bij ons 

Wij zijn uw zoons en dochters 

En uw liefde laat ons nooit meer los 

Verwelkomd en vernieuwd 

Één gemaakt met U 

Door het kruis dat ons verzoent 

Het hemelkoor verstilt 

Als uw zachte stem 

Over onze levens zingt 

Uw genadelied 

Vervult ons nu met dankbaarheid 

Uw Geest getuigt in ons 

Wij zingen: Abba, Vader 

U bent hier bij ons 

Wij zijn uw zoons en dochters 

En uw liefde laat ons nooit meer los (2x) 

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. 
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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. 

 

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. 
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Zingen: Psalm 25: 2, 6  

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. 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 

't Allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 

Leren, hoe hij wand'len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 

Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 

Zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 

Gebed  

 

Schriftlezing: Psalm 25  

 

Een psalm van David.  

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet 

beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij 

opspringen. Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; 

beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.  

HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw 

waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik 

de hele dag. Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw 

goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de 

zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen;  denkt U aan mij naar 

Uw goedertierenheid, omwille van Uw goedheid, HEERE.  

Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de 

weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn 

weg. Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie 

Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van Uw Naam, 

HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.  

Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij 

moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de 

aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn 

verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de 

HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.  
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Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. 

De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, bevrijd mij 

uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al mijn 

zonden. Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk, zij haten mij met een 

dodelijke haat.  

Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U 

heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij 

beschermen, want ik verwacht U. O God, verlos Israël uit al zijn 

benauwdheden. 

Zingen: Lopen op het water  

U leert me lopen op het water 

De oceaan is weids en diep 

U vraagt me alles los te laten 

Daar vind ik U en ik twijfel niet 

En als de golven overslaan 

Dan blijf ik hopen op Uw Naam 

Mijn ziel vindt rust 

Want in de storm bent U dichtbij 

Ik ben van U en U van mij 

De diepste zee is vol genade 

Uw sterke hand, die houdt mij vast 

En als mijn voeten zouden falen 

Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 

En als de golven overslaan 

Dan blijf ik hopen op Uw Naam 

Mijn ziel vindt rust 

Want in de storm bent U dichtbij 

Ik ben van U en U van mij 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 

In vertrouwen U te volgen 

Te gaan waar U mij heen leidt 

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 

Ik vertrouw op Uw genade 

Want ik ben in Uw nabijheid  
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En als de golven overslaan 

Dan blijf ik hopen op Uw Naam 

Mijn ziel vindt rust 

Want in de storm bent U dichtbij 

Ik ben van U en U van mij 

Preek met als thema:  

 

HOE LEIDT DE HEILIGE GEEST MIJN LEVEN? 

HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.  

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; 

 

Aantekeningen:  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Zingen: Psalm 32: 4, 5  

 

Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 

G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 

Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 

Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 

En wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 

Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 

Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 

 

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, 

Of als een muil, door domheid voortgedreven; 

Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, 

Beteug'len 't woest en redeloos gediert'; 

Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; 

Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; 

Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, 

Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

 

Dankgebed en voorbede 

Zingen: Vrede van God (602)   

Vrede van God, de vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

Vrede van hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

In Jezus' naam, in Jezus' naam, 

In Jezus' naam geef ik jou: 

Vrede van hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

Heilige geest, de heilige geest, 

De Heilige geest zij met jou. 

Vrede van hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

 

Zegen 
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Collecte 

1. Kerkvoogdij 

2. Diaconie (Najaarszendingscollecte) 

 

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. 

 

De diaconiecollecte is op zondag 13 november bestemd voor het werk 

van Peter en Riek in Centraal-Azië. Het hospice draait inmiddels een jaar 

en het is mooi om te zien dat het werk uitgevoerd wordt door lokale 

verpleegkundigen en gedragen wordt door de lokale kerken. Peter en 

Riek zetten hun ervaring en talenten in om van betekenis te zijn voor 

daklozen die geen enkel perspectief meer hebben. In het hospice wordt 

met woord en daad de liefde van Christus zichtbaar gemaakt zoals in 

Mattheüs 25 staat. Door middel van de najaarszendingscollecte dragen 

wij als gemeente bij aan dit mooie werk. Van harte aanbevolen! 

 

Luisterlied: Holy Spirit  

There's nothing worth more Er is niets meer waard 

That could ever come close Dat ooit in de buurt zou kunnen komen van  

No thing can compare, Niets kan ermee worden vergelijkt 

You're our living hope U bent onze levende hoop 

Your presence, Lord Uw aanwezigheid, Heer 

 
Holy Spirit, You are welcome here Heilige Geest, U bent hier welkom 

Come flood this place and fill the atmosphere Kom overspoel deze plek en vul de atmosfeer 

Your glory, God, is what our hearts long for Uw glorie, God, is waar onze harten naar verlangen 

To be overcome by Your presence, Lord Om overwonnen te worden door Uw aanwezigheid, Heer 

 
There's nothing worth more Er is niets meer waard 

That could ever come close Dat ooit in de buurt zou kunnen komen van  

No thing can compare, Niets kan ermee worden vergelijkt 

You're our living hope U bent onze levende hoop 

Your presence, Lord Uw aanwezigheid, Heer 
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I've tasted and seen of the sweetest of loves Ik heb de zoetste liefdes geproefd en gezien 

Where my heart becomes free Waar mijn hart vrij wordt 

and my shame is undone en mijn schaamte ongedaan wordt gemaakt 

In your presence, Lord In Uw aanwezigheid, Heer 

 
Holy Spirit, You are welcome here Heilige Geest, U bent hier welkom 

Come flood this place and fill the atmosphere Kom overspoel deze plek en vul de atmosfeer 

Your glory, God, is what our hearts long for Uw glorie, God, is waar onze harten naar verlangen 

To be overcome by Your presence, Lord Om overwonnen te worden door Uw aanwezigheid, Heer 

 
Let us become more aware of Your presence Laten we ons meer bewust worden van Uw aanwezigheid 
Let us experience the glory of Your goodness Laat ons de glorie van Uw goedheid ervaren 
Let us become more aware of Your presence Laten we ons meer bewust worden van Uw aanwezigheid 
Let us experience the glory of Your goodness Laat ons de glorie van Uw goedheid ervaren 
Let us become more aware of Your presence Laten we ons meer bewust worden van Uw aanwezigheid 
Let us experience the glory of Your goodness Laat ons de glorie van Uw goedheid ervaren 
Lord, your goodness, Lord Heer, uw goedheid, Heer 

 
Holy Spirit, You are welcome here Heilige Geest, U bent hier welkom 

Come flood this place and fill the atmosphere Kom overspoel deze plek en vul de atmosfeer 

Your glory, God, is what our hearts long for Uw glorie, God, is waar onze harten naar verlangen 

To be overcome by Your presence, Lord Om overwonnen te worden door Uw aanwezigheid, Heer 

 
Holy Spirit, You are welcome here Heilige Geest, U bent hier welkom 

Come flood this place and fill the atmosphere Kom overspoel deze plek en vul de atmosfeer 

Your glory, God, is what our hearts long for Uw glorie, God, is waar onze harten naar verlangen 

To be overcome by Your presence, Lord Om overwonnen te worden door Uw aanwezigheid, Heer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van harte 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 (18 november 2022). 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 Debora van Eijk (06-30648005) 


