
Liturgie voor de Eredienst met anders begaafden in 
'De Hoeksteen' te IJsselmuiden
op zondag 11 juni 2017 om 14.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Stijnie Bartelink
Organist: dhr. H. van der Weerd
Koor: 'Eigenwijs' o.l.v. Elsbeth Huls
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

                                      Thema: 'Over de brug'

Zingen voor de dienst:
'Machtig God, sterke Rots' (Hemelhoog 609; koor zingt couplet, allen refrein)
'Hij is de Rots' (Hemelhoog 340; koor voorzang, allen antwoord)

Welkom

Zingen: Ps. 25:2, 4 (oude berijming)
2. Heer, ai maak mij uwe wegen
 door uw woord en Geest bekend;
 leer mij, hie die zijn gelegen
 en waarheen G'uw treden wendt;
 leid mij in uw waarheid, leer
 ijv'rig mij uw wet betrachten,
 want Gij zijt mijn heil, o Heer,
 'k blijf U al den dag verwachten.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen:  Hemelhoog 506
1. Laat de kind'ren tot Mij komen,
 alle, alle kind'ren.
 Laat de kind'ren tot Mij komen,
 niemand mag ze hind'ren.
 Want de poorten van mijn rijk,
 staan voor kind'ren open.
 Laat ze allen, groot en klein,
 bij Mij binnen lopen.

2. Laat de mensen tot Mij komen,
 over alle wegen.
 Laat de mensen tot Mij komen;
 houdt ze toch niet tegen.
 Want de poorten van Mijn rijk,
 gaan ook voor hen open,
 als ze aan een kind gelijk,
 bij Mij binnen lopen. 

4. ’s Heren goedheid kent geen palen,
 God is recht, dus zal Hij door
 onderwijzing hen, die dwalen,
 brengen op het rechte spoor,
 Hij zal leiden ‘t zacht gemoed
	 in	het	effen	recht	des	Heren:
 wie Hem need’rig valt te voet,
 zal van Hem zijn wegen leren.



Bidden

Schriftlezing: 1 Tim. 2:3-6 BGT
3God vindt het belangrijk dat we voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. 4Hij
wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen. 5Dit
 is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan bren-
gen, is de mens Jezus Christus. 6Hij gaf zijn leven om alle mensen te redden. Dat
 nieuws wordt nu verteld, op het moment dat God bepaald heeft.

Zingen:  Hemelhoog 346
1. Ik wandel in het licht met Jezus,
 Het donk're dal ligt achter mij,
 En 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
 Welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:
 Ik wandel in het licht met Jezus,
 En 'k luister naar zijn dierb're stem,
 En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
 Sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
2. Ik wandel in het licht met Jezus,
 geen duist're wolk bedekt de zon, 
 en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
 die de zonde in mij overwon.
Refrein:

3. Ik wandel in het licht met Jezus, 
 mijn ziel is Hem gans toegewijd;
 met Hem verrezen tot nieuw leven, 
 volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Refrein:

4. Ik wandel in het licht met Jezus,
 o mocht ik zelf een lichtje zijn,
 dat straalt te midden van de wereld,
 die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Refrein:

Filmpje van stadsbrug Kampen 



Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 458
1.  Als ik maar weet, dat hier mijn weg, 
 door U, Heer, wordt bereid 
 en dat die weg, hoe moeilijk ook,
 mij nader tot U leidt. 

Refrein:
 Nader tot U, nader tot U, 
 nader, mijn Heiland, tot U;
 als ik maar weet, dat alles hier, 
 mij nader brengt tot U.

2.  Als ik maar weet, dat ook voor mij
 de Heer aan 't kruishout stierf,
 en dat de Heiland ook voor mij 
 een levenskroon verwierf.
Refrein:

3. Als ik maar weet, Uw liefde o Heer,
 vertroost mij dag aan dag;
 dan juich ik voort, wat ook mijn lot
 op aarde wezen mag.
Refrein:

4.  Als ik maar weet, ook als op aard'
 mij droefheid wacht of kruis;
 dat ieder kruis mij nader brengt
 bij 't eeuwig Vaderhuis. 

Geloofsbelijdenis
Koor zingt geloofsbelijdenislied ‘Onze Vader in de hemel’

Bidden en danken

Inzameling van de gaven:1e Collecte bestemd voor Vakantie bijbelweek
      2e collecte Pastoraat en Eredienst

Koor zingt ondertussen de ‘Eigenwijze medley’

Zingen: Lied 913:1,3,4 (op de wijs van ‘the rose')
1. Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;



 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig, kalme moed!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behandlen,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in uwe handen
 en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand,
 loop ik met gesloten ogen
 naar het onbekende land.
 
Zegen

Zingen: Lied 416:1,2,3 samen met koor
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	kerkelijke
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbusssen bij de uitgang?

De volgende Eredienst is vanavond aanvang: 19.00 uur voorganger: 
ds. H.J.van Maanen (zangdienst)
zondag 18 juni aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. Van Veluw (doopdienst)
zondag 18 juni aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. Van Ark te Wapenveld
zondag 18 juni aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J.van Maanen
(verdiepingsdienst)


