
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zendingsmiddag Nunspeet 

Thema: “Uw wil geschiede” 

D.V. zaterdag 26 september 2020 

 



 

 

Thema: “Uw wil geschiede” 

 

Opening: Ds. A. Schot 

 

Psalm 86 : 5 en 6 

Al de heid’nen, door Uw handen 

Voortgebracht in alle landen, 

Zullen tot U komen, Heer’, 

Bukken voor Uw aanschijn neer, 

En Uw Naam ter ere leven; 

Gij zijt groot en hoogverheven; 

Gij doet duizend wonderheên; 

Gij zijt God, ja, Gij alleen. 

 

 

 

Leer mij naar Uw wil te hand’len, 

’k Zal dan in Uw waarheid wand’len; 

Neig mijn hart, en voeg het saam 

Tot de vrees van Uwen Naam. 

Heer’, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen ’t ganse hart naar boven; 

’k Zal Uw Naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 

 

Lezen: Lukas 11:1-13 

1 EN het geschiedde toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van 

Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen 

geleerd heeft.  

2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw 

Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo 

ook op de aarde.  

3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.  

4 En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.  

5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan 

en tot hem zeggen: Vriend, leen mij drie broden;  

6 Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette;  

7 En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu 

gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om u te geven. 

8 Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, 

nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zovele als hij er 

behoeft.  

9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal 

opengedaan worden.  

10 Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal 

opengedaan worden.  

11 En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om 

een vis, zal hem voor een vis een slang geven? 

12 Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?  

13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal 

de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen die Hem bidden. 

 



 

 

Meditatie: Ds. A. Schot 

 

Zingen: Psalm 18 : 15 

Daarom, o HEER’, zal ik U eer bewijzen; 

Bij ’t heidendom Uw Naam eerbiedig prijzen 

Met psalmgezang, waar ’t hart door wordt geraakt. 

Hij heeft het heil Zijns konings groot gemaakt; 

Hij wil Zijn gunst aan Zijn gezalfde schenken; 

Aan David en zijn nakroost eeuwig denken. 

  

 

Vertelling: dhr. M. Vos 

 

Zingen: Psalm 73: 12 

’k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn Toeverlaat, 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 

Bericht uit Guinee 

 

Lezen: Jesaja 55 

1 O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, 

komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.  

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor 

hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij en eet het goede, en laat uw 

ziel in vettigheid zich verlustigen.  

3 Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig 

verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids.  

4 Zie, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en Gebieder der volken. 5 

Zie, Gij zult een volk roepen dat Gij niet kendet, en het volk dat U niet kende, zal tot U 

lopen, om des HEEREN Uws Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want Hij heeft U 

verheerlijkt.  

6 Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.  

7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich 

tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft 

menigvuldiglijk.  

8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, 

spreekt de HEERE.  

9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw 

wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.  

 



 

 

10 Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt en derwaarts niet 

wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad 

geve den zaaier en brood den eter;  

11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij 

wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in 

hetgeen waartoe Ik het zend.  

12 Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden; de bergen 

en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des 

velds zullen de handen samenklappen.  

13 Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirtenboom opgaan; 

en het zal den HEERE wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal 

worden. 

 

Meditatie: Student J. Beens 

 

Zingen: Psalm 22 : 14 en 16 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 

Haast wendt het zich tot God met hart en 

mond; 

En, waar men ooit de wildste volken vond, 

Zal God ontvangen 

Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen; 

Want Hij regeert, 

En zal Zijn almacht tonen; 

Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen, 

Tot Hem bekeerd. 

Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid, 

Om ’t nakroost, dat den Heer’ wordt toebereid, 

Te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid 

En grote daden. 

 

 

Sluiting: Student J. Beens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw komst. 

Collecte t.b.v. 

Zending Gereformeerde Gemeente 

 Er staan collecte emmers bij de uitgang. 

 U kunt uw gift ook overmaken op het IBAN van de kerk:  

NL83 RABO 0347 5870 03 o.v.v. zendingsmiddag 2020. Dit kan ook via 

de ideal link op de website van de Ger. Gem. Nunspeet. 


