
   Thema: ‘Alles in kannen en kruiken’

Bram en Tim delen de liturgieën uit

We zingen voor de dienst:
- OTH 444 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God’) 
- Opw. 404 (‘Wij gaan op weg met brandend hart’) 

Welkom door de ouderling

Zingen: OTH 376 (‘Als je bidt zal Hij je geven’)
Refrein:
 Als je bid zal Hij je geven.
 Als je klopt aan de deur, zal Hij open doen,
 Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja.
 Halleluja, halleluja, halleluja.

1. Als je de Vader vraagt om’n brood, 
 geeft Hij je zeker geen steen.
 Al je gebeden, klein of groot,
 heus, Hij vergeet er niet één.
Refrein:

Stil gebed: we openen ons hart voor God

Bemoediging: we mogen horen dat God ons altijd wil helpen (‘Onze Hulp’)
Groet: de Here God zelf groet ons en schenkt ons genade en vrede

  BIDDAG
Liturgie voor de Eredienst in ‘De Hoeksteen’
in samenwerking met leerlingen van de ‘Ichthus-
basisschool’
op Biddag, woensdag 14 maart 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: Corry Zwiers
Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Willem de Zeeuw

2. Als je mijn Vader iets wilt vragen,
 vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
 Ik ben met je alle dagen,
 ik ben dezelfde als toen.
Refrein:



Zingen: Ps. 86:6 (OB)
6. 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 uwe naam.
 Heer, mijn God, ik zal U loven,
	 heffen	‘t	ganse	hart	naar	boven.
 ‘k zal uw naam en majesteit
 eren tot in eeuwigheid.

Gods goede geboden zijn er voor ons

Zingen: OTH 310 (‘Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt’)
1. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt
 en uw blijdschap wordt vervuld.
 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 en uw blijdschap wordt vervuld.
 En uw blijdschap wordt vervuld.
 en uw blijdschap wordt vervuld.
 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 en uw blijdschap wordt vervuld.

We bidden om de Heilige Geest

We lezen uit de Bijbel: 2 Koningen 4:1-7 (NBV) door Hielke en Benjamin
41Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa’s hulp in: ‘Mijn man, 
uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. 
Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.’ 2‘Wat 
kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa. ‘Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?’ ‘Alleen 
een kruikje olie, heer,’ antwoordde ze, ‘verder niets.’ 3Toen zei Elisa: ‘Ga bij uw 
buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt. 4Als 
u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie 
in die kruiken en kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.’ 
5Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de 
kruiken en kannen een voor een aangaven, goot ze de olie over. 6Toen ze allemaal 
vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij: 
‘Er zijn er geen meer.’ Toen hield de olie op te vloeien. 7De weduwe ging terug naar 
de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. ‘Die olie moet u verkopen om uw 
schuld af te betalen,’ zei hij. ‘En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven.’

Zingen: Ps. 68:2,7 (NB)
2. Draagt op een lied, aan Hem gewijd/die spoorslags op de wolken rijdt;
 hoog is de Naam verheven!/Hij, vader van ‘t verweesde kind,
 bij wie een vrouw bescherming vindt
 in haar vereenzaamd leven./Hij, HERE in zijn heiligdom,
 doet wie verlaten was, weerom/het samenzijn ervaren.
 Wie was gevangen wordt bevrijd,/maar Hij verbant in eenzaamheid
 al wie weerspannig waren.



7. God zij geprezen met ontzag.
 Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede.
 Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet
 en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht,
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen.
 Hij droeg ons door de diepte heen,
 de HERE Here doet alleen
 ons aan de dood ontkomen.

Verkondiging 

Zingen: OTH 393:1,2,4 (‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’) 
1. Dank U voor de wond,ren die gebeuren:
 dank U voor de bloemen in het veld
 Dank U dat uw schepping vol met kleuren
 van uw liefde voor de mens vertelt.

Refrein:
 Dank, dank, dank o Heer,
 U blijft altijd bij ons Heer,
 Amen, amen, amen.

2. Dank U voor die duizend mooie dingen;
 dank U voor uw liefde elke dag.
 Dank U dat als zoregen mij omringen
 ik eenvoudig bij U komen mag.
Refrein:

4. Dank U voor het wonder inmijn leven;
 dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
 Dank U dat U alles hebt gegeven,
 dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein:

Gedicht gelezen door: Yaro, Bart, Jan, Annne-Ruth

We bidden uitgebreid en danken God

We geven iets van ons geld voor mensen die het hard nodig hebben
Rebekka en Tamara collecteren
 1e collecte bestemd voor de Diakonie
 2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst



Zingen: Lied 289 (Heer, het licht van uw liefde schittert’)
1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
 schijnt in donkere diepten, schittert;
 Jezus, licht van de wereld, verlicht ons.
 Door de waarheid die u geeft,
 bevrijdt ons.
 Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein:
 Kom, Jezus kom,
 vul dit land met uw Vaders glorie;
 Blaas, Geest ons aan,
 Zet ons hart in vlam,
 Stroom, overstroom,
 alle naties met uw genade.
 Geef ons uw woord,
 Heer ontsteek hier het licht.

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
 uit de schaduw in uw nabijheid;
 door uw Zoon mag ik staan in uw luister
 toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
 Schijn op mij, schijn op mij.
Refrein:

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
 en de weerglans op ons gezicht zien, -
 zal ons leven voor anderen stralen,
 het verhaal van uw liefde vertalen.
 Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

We krijgen de zegen van God mee naar school en ons huis
We zeggen allemaal ‘Amen’ op de kerkdienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!/Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,/Amen, God, uw naam ter eer!

Bij de uitgang collecteren Jurren en Nikki
de	collecte	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	Gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?
 
    De volgende Eredienst is vanavond
  Aanvang: 19.30 uur, voorganger is dan ds. G.H. Labooy
    En zondag 18 maart a.s.
  Aanvang: 9.30 uur, voorganger: ds. G.H. Labooy (Bediening H. Doop)
   Aanvang: 16.30 uur, voorganger: H.J. van Maanen
  Aanvang: 19.00 uur, voorganger: A.H. van Veluw (Verdiepingsdienst)  


