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Welkom 
 
Gezang 235: 1 en 2 
1 In bidden en in smeken, 
maak onze harten één. 
Wij hunk'ren naar een teken, 
o, laat ons niet alleen. 
De Heiland is getreden 
aan 's Vaders rechterhand: 
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand. 
2 Wijd open staan de deuren, 
nu is de toegang vrij. 
Voor wie verweesd hier treuren 
is Jezus' hulp nabij. 
Al dreigen nog gevaren, 
al wacht ons kruis en strijd, 
de Geest zal ons bewaren, 
de Geest, die troost en leidt. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 17: 1 (berijming 2021) 
1. HEER, hoor mij nu ik roep om recht. 
Ik vraag U mijn pleidooi te horen. 
Oprecht breng ik mijn zaak naar voren. 
Laat zien dat U aan waarheid hecht. 
Wanneer U in mij zoekt naar zonden, 
peilt wat er diep vanbinnen leeft, 
toetst wat mijn mond gesproken heeft, 
dan wordt er niets verkeerds gevonden. 
 
Gebed ter verootmoediging 
 
Psalm 17: 2 (berijming 2021) 
2. Gehoorzaam ben ik aan uw woord. 
Ik heb een afkeer van het kwade 
en weiger mee te gaan op paden 
van onrecht, ruwheid, roof en moord. 
Ik heb bewust uw weg betreden; 
stipt ben ik in uw spoor gegaan. 
U zoek ik, God, U roep ik aan, 
want U hoort altijd mijn gebeden. 
 
Geboden 
 
Opwekking 427 
1 Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
2 Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 

3 Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
 
Gebed 
 
Kinderlied: Op Toonhoogte 483 
1 Dank U wel voor de sterren en de maan, 
dank U wel voor het groeien van het graan, 
dank U wel voor de dieren in de wei, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
2 Dank U wel voor de bloemen in het gras, 
dank U wel voor de vissen in de plas, 
dank U wel voor de bossen en de hei, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
3 Dank U wel voor de wolken en de wind, 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind, 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezing uit de NBV21 

Handelingen 1: 12-14 
12Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg 
terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, 
op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in de stad 
waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek 
waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, 
Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, 
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van 
Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van 
Jakobus. 14Eensgezind wijdden ze zich aan het 
gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de 
moeder van Jezus, en met zijn broers. 

Lucas 11: 1-13 
Het gebed 
1Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn 
gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen 
tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook 
Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei 
tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 
“Vader, laat uw naam geheiligd worden 
en laat uw koninkrijk komen. 
3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4Vergeef ons onze zonden, 
want ook wijzelf vergeven iedereen 
die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 
5Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie 
een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe 
gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden 
lenen, 6want een vriend van me is na een reis bij mij 
gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7En 
veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val 
me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen 
en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te 
geven wat je vraagt.” 8Ik zeg jullie, als hij al niet 
opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan 
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zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd 
aandringt, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 
9Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je 
worden opengedaan. 10Want ieder die vraagt 
ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal 
worden opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou 
zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis 
een slang geven? 12Of een schorpioen, als het om 
een ei vraagt? 13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je 
kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel 
te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige 
Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’ 
 
Psalm 25: 6 en 7 
6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandlen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
7 Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
Preek over Lucas 11: 13 
Thema: Afwachten of verlangen 
 
Gezang 237: 1, 2 en 4 
1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
4 Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Mededelingen 
Gebeden 
Collecten 

1. Goed Nieuws Thailand (OMF) 
2. Emeritikas 

 
De kinderen komen terug 
 
Gezang 48: 3 en 9 
3 Uw koninklijke heerschappij 
zij nu en eeuwig ons nabij. 
Geleid ons tot het bruiloftsfeest 
door alle gaven van de Geest. 
Sla het geweld van satan neer, 
behoed uw eigen kerk, o Heer. 
9 U is en worde toegebracht 
het rijk, de heerlijkheid, de kracht, 
U onze Vader op de troon 
die tot ons zendt uw lieve Zoon, 
die ons door uwe Geest geleidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
 
Zegen (3x amen) 


