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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 427: 1, 3, 4 en 5 
Beveel gerust uw wegen, 
Al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
Een weg hebt Ge allerwegen, 
geen middel, dat U faalt. 
Uw doen is louter zegen, 
uw gang met licht omstraald. 
Niets kan uw werk verhindren, 
uw plannen zijn gewis. 
Gij doet voor al uw kindren 
wat hun het heilzaamst is. 
 
Stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 

Uw trouw en uw genade, 
o Vader, weet zo goed 
wat voor de mens tot schade 
of winste worden moet. 
Wat Gij hebt uigelezen, 
dat werkt Gij, sterke held, 
en brengt in stand en wezen, 
wat G’ U hebt voorgesteld. 
 
Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat g’ u verwondren moet, 
als Hij, die alle macht heeft,  
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 
 
 
 
 



Zingen: Gezang 48: 1 en 4 
O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 
 
Gebed om de Heilige Geest 

 
Als in de hemel hoog en klaar 
zo zij op aarde openbaar 
uw wil die heilig is en goed. 
Neem in bezit ons vlees en bloed, 
en maak ons, Heer, in lief en leed 
gehoorzaam, tot uw wil gereed. 
 

 
Schriftlezing: Mattheüs 6: 9 - 13 en 26: 36 - 45 
9 Bidt u dan zo:  Onze Vader, Die in de hemelen zi jt. Uw Naam worde geheiligd.  

10 Uw Koninkri jk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel  zo ook op de aarde. 

11 Geef ons  heden ons dageli jks brood. 
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wi j onze schuldenaren vergeven. 

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons  van de  boze. Want van U is het 
Koninkri jk en de kracht en de heerli jkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

--- 
36 Toen ging Jezus met hen naa r een plaats  die Gethsémané heette, en zei tegen de 
discipelen: Ga hier zitten, terwi jl Ik daar ga bidden. 
37 En Hi j nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs  met Zich mee en begon bedroefd en 

zeer angstig te worden. 
38 Toen zei Hij tegen hen: Mi jn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; bli jf hier en waak met 
Mi j. 

39 En nadat Hi j iets  verder gegaan was, wierp Hi j Zich met het gezicht ter aarde en bad:  
Mi jn Vader, als het mogeli jk is, laat deze  drinkbeker aan Mi j voorbijgaan.  Maar niet zoals 

Ik wil, maar zoals U wil t. 
40 En Hi j kwam bi j de discipelen en trof hen slapend aan en Hi j zei  tegen Petrus : Kon u dan 
niet één uur met Mij waken? 
41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt;  de geest is wel gewillig, maar het vlees is 

zwak. 
42 Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hi j heen en bad: Mi jn Vader, als deze drinkbeker 
aan Mij niet voorbi j kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. 

43 En toen Hij bi j hen kwam, trof Hi j hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren 
zwaar geworden. 

44 En Hi j liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezel fde 
woorden. 
45 Toen kwam Hij bi j Zi jn discipelen en zei  tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het 

uur is nabi jgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen va n 
zondaars . 

 
Zingen: Weerklank 414 
O Vader, dat Uw wil geschied’ –  
alleen Uw wil is goed – 
laat heersen die op elk gebied, 
bij wat men zegt of doet. 
  
 
 

Geef, dat elk zonder tegenspraak 
gehoorzaamt aan Uw wil, 
steeds weer de eigen wil verzaakt, 
vertrouwend, blij en stil . 
 
 
 



Maak ons gewillig en getrouw 
in ambt en werk steeds meer, 
in kracht die enkel op U bouwt, 
zoals de englen, Heer. 
 

Verkondiging:  ‘Uw wil geschiede’ 

 
 
 
 
 

 
N.a.v. Catechismus van Heidelberg – Zondag 49 
 
Vraag 124: Wat is de derde bede? 
Antwoord: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen:  
geef dat wij en alle mensen onze eigen wil prijsgeven en Uw wil, die alleen goed is, 
zonder enig tegenspreken gehoorzamen; 
opdat aldus ieder zijn ambt en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de 
engelen in de hemel. 
 
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 
Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: ‘Uw wil geschiede’ 
Ieder mensenkind op aarde 
kent zijn vreugde en zijn leed. 
Wat de toekomst ons zal brengen, 
er is niemand die dat weet. 
Maar er is een Vader boven! 
Hij weet wat mijn deel zal zijn. 
Here, dat Uw wil geschiede, 
laat dat steeds mijn bede zijn 
 
 
 
 
 
 

Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vader, ’k mag op u vertrouwen, 
toch vraag ik me wel eens af 
waarom U naast blijde dagen 
ook veel strijd en moeite gaf. 
Maar als ’k zelf zou mogen kiezen, 
zou dan d’ uitkomst beter zijn? 
Here, dat Uw wil geschiede, 
laat dat steeds mijn bede zijn. 
 
’k Vraag U, Heer leer mij aanvaarden, 
help mij in mijn onverstand. 
Mijn bestemming en mijn tijden 
liggen veilig in Uw hand. 
Geef me ’n blindelings vertrouwen, 
wetend dat ‘k Uw kind mag zijn. 
Here, dat Uw wil geschiede, 
laat dat steeds mijn bede zijn. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 


