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Thema Wij roepen ‘Abba!’ (Pnr.1628)  Romeinen 8: 14-16 
Uitgesproken 14 juni 2020 9.30 uur, ten tijde van de Coronacrisis  te Veessen 
 
Organist: Dhr. H. Dalhuizen 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied Psalm 131 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Gebed  
 
Schriftlezingen  
 
1e lezing Romeinen 8:14-16 

14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet 
ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen 
te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest 
dat wij Gods kinderen zijn.  
 

2e lezing Lukas 1: 1-13 
1 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.’ 2 Hij zei 
tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 
“Vader, laat uw naam geheiligd worden 
en laat uw koninkrijk komen. 
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4 Vergeef ons onze zonden, 
want ook wijzelf vergeven iedereen 
die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 
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5 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, 6 want een vriend van me is na een 
reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 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.” 8 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. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je 
gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie 
vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader 
onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een 
schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 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.’ 
 

Zingen LB’73 Gezang 465: 1 
1 Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

 
Prediking Wij roepen ‘Abba!’ 
 
Zingen LB’73 Gezang 349 

1 O Vader, trek het lot U aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 
2 O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, - 
doe ons hun broeders zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen LB’73 Gezang 444: 3 

3 Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Zegen 
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Zingen LB ’73 Gezang 456: 3 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Orgelspel 


