
Zingen 878 
Nu breekt je uittocht aan,/ in vrede keer je terug 
en de heuvels en de bergen / groeten je vrolijk, / juichen overal. 
En de bomen doen mee, / kijk ze zwaaien naar hun God. 
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, 
en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, 
en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem en jij gaat vrolijk voort. 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 870 : 1, 2 allen, 3 vrouwen en kinderen, 4 en 5 mannen, 6 en 7 en 8 
allen 
1. Heilige God, geprezen zij   2. Godlof, aan ons is toegezegd 
uw komst door alles heen,    dat gij herleven doet 
uw woord van alle eeuwigheid   wie zijn gesneuveld in t gevecht 
dat tussen ons verscheen.    van t kwade tegen t goed. 
 
3. Een ander trad in onze plaats,   4. Uw liefde, God, zo wijs en goed: 
een mens tot ons behoud,    wat eens in Adam viel, 
geprezen zij de liefde Gods    ons menselijke vlees en bloed, 
die ons zijn raad ontvouwt.    wordt leven weer en ziel. 
 
5. Ja, meer dan ziel en leven zijn  6. Want wie voor ons gestreden heeft 
gegund aan bloed en vlees,    alleen, man tegen man, 
Godzelf zal in ons wezen zijn,   als God én mens geleden heeft 
de ademende Geest!     wat niemand lijden kan, 
 
7. die leidt ons door de doodsjordaan 8. Geprezen, God, uw wijs beleid, 
en houdt ons bij de hand,    de omweg van uw woord, 
die heeft voor ons de weg gebaand   ver boven alle hoogten uit 
naar het beloofde land.    en alle diepten door. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
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Thema: Gelijkenis van de vriend te middernacht 
  

Zingen voor de dienst 
Lied 675 Geest van hierboven 
Opw. 464 Wees stil voor het aangezicht van God 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 103 : 1, 2 en 5 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij de dienst 
 
 



Zingen Geloofsbelijdenis Lied 340b 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de 
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom 
opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des 
almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de 
gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een 
eeuwig leven. Amen 
 
Woord van bemoediging uit Ruth 1 : 13 - 17 
13En Noömi sprak: Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft 
zich tegen mij gekeerd.’ 14Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar 
schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 15‘Kijk, je schoonzuster 
gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch achterna!’ 16Maar 
Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. 
Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God 
is mijn God. 17Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De 
HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ 
 
Zingen Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 
1. Ik sla mijn ogen op en zie   2. Uw wankle voeten zet Hij vast,  
de hoge bergen aan,     als gij geen uitkomst ziet: 
waar komt mijn hulp vandaan?   uw wachter sluimert niet !  
Mijn hulp is van mijn HERE, die   Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
dit alles heeft geschapen.    Hij wil, als steeds voor dezen, 
Mijn herder zal niet slapen.    Israëls wachter wezen.  
 
3. De HEER brengt al uw heil tot stand,  4. De HEER zal u steeds gadeslaan,  
des daags en in de nacht    Hij maakt het kwade goed, 
houdt Hij voor u de wacht.    Hij is het die u hoedt.  
Uw schaduw aan uw rechterhand:   Hij zal uw komen en uw gaan,  
de zon zal u niet schaden,    wat u mag wedervaren, 
de maan doet niets ten kwade.   in eeuwigheid bewaren.  
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
biddend gevolgd door Lied 317 
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen  2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
met uw eigen,     ons ten leven, 
met uw lieve stem verstoord.   maak uw schrift het levend woord. 
Maak de weg tot U begaanbaar,   Zie het boek van uw behagen 
wees verstaanbaar;     opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort.   spreek, Heer, uw gemeente hoort. 
 

3. Roep ons uit de doodse dalen / waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. / Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. / Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
Lezing Lukas 11 : 1 - 12 
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 zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, 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 wie 
vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een 
vis een slang geven? 12Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13Als jullie dus, 
ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de 
Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 
 
Zingen Lied 886  
1.  (ENG) Abba, Father, let me be   2. Abba, Vader, U alleen, 
Yours and Yours alone.     U behoor ik toe. 
May my will forever be     U alleen doorgrondt mijn hart, 
evermore Your own.     U behoort het toe. 
Never let my heart grow cold.    Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
Never let me go.      U laat nooit alleen. 
Abba, Father, let me be     Abba, Vader, U alleen 
Yours and Yours alone.     U behoor ik toe. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Opw. kids 68 
1. Diep, diep, diep als de zee,    2. Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht,    hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw   wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus liefde voor jou en mij.    is Jezus liefde voor jou 
't Is net zo 
 


