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Lied vooraf 863 Nu laat ons God de Here

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 146a:1 Laat ons nu vrolijk zingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195 Klein Gloria

Drempel en kyriëgebed

Morgenlied 213 Morgenglans der eeuwigheid

Onderricht Romeinen 12:9-18

Lied 756:1,2,6 Laat komen, Heer, uw rijk

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Lucas 11:1-13

Lied 138:1,2 U loof ik, Heer, met hart en ziel

Preek

Lied 370 Vader, die woont in hemels licht

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden

Gaven

>>>>> de kinderen van de oppas worden opgehaald

Lied 423 Nu wij uiteengaan

Zegen



LUCAS 11:1-13

Eens 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.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’

Daarna 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, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen 
en ik heb niets om hem voor te zetten.” En 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.” Ik 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. Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, 
zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn 
kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als 
het om een ei vraagt? Als 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.’


