
  BIDDAG VOOR GEWAS
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op woensdag 13 maart 2019 om 19.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Jet Roetman
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta Aarten

   Thema: ‘Door je voet of uit Gods hand?’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 436 (Lied 371 (‘Onze vader in de hemel’)
- Lied 146c: 1,2,4,5,7 (‘Alles wat adem heeft’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 147:1,2,3
1. Lof zij den HEER, goed is het leven
 als ‘s Heren lof wordt aangeheven.
	 Lieflijk	en	recht	te	allen	tijde
 is ‘t onze God ons lied te wijden.
 Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
 het volk in ballingschap verloren
 brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
 hoezeer hun harten zijn geschonden.

2. Hij telt het leger van de sterren,
 Hij roept bij name hen van verre.
 Groot is de Here, groot in krachten,
 er is geen grens aan zijn gedachten.
 Die zich ootmoedig aan Hem geven,
 schenkt Hij een overvloed van leven.
 Maar Hij vernedert goddelozen,
 die trots hun eigen weg verkozen.

3. Zingt, zingt om beurt om Hem te danken,
 ontlok de lier de schoonste klanken
 voor onze God, Hem die in luister
 de hemel dekt met wolkenduister,
 de aarde drenkt met milde regen,
 het gras doet spruiten allerwegen,
 de dieren zegent met zijn gaven
 en hoort de roep der jonge raven.

Stil gebed/Bemoediging en Groet



Zingen: Gez. 465:1,2,3
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.

2. Nog voor wij U iets vragen,
 voorkomt Gij ons gebed.
 Gij hebt aleer wij klagen,
 op onze nood gelet.
 Gij helpt de last ons dragen,
 Gij steunt bij elke tred,
 zelfs bij de zwaarste plagen
 zijt Gij de God die redt.

3. Hoe kent Gij al mijn noden,
 waarin Gij trouw voorziet.
 Gij geeft geen steen voor broden,
 een slang voor vissen niet!
 Wie komt tot U gevloden,
 wien Gij geen redding biedt?
 Gij laat de zondaar noden,
 nog eer hij tot U vliedt.

Geloofsbelijdenis

Zingen kinderlied: Elb. 420
 Refrein:
 Als je bidt zal Hij je geven.
 Als je klopt aan de deur
 zal Hij opendoen.
 Als je zoekt dan zul je ‘t vinden
 halleluja
 Halleluja, halleluja, halleluja

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

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Deuteronomium 11;8-21 (NBV)

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:



8Daarom moet u alle geboden die ik u vandaag voorhoud naleven. Daaruit zult 
u de moed putten om het land aan de overkant binnen te gaan en het in bezit te 
nemen. 9Dan zult u lang leven in het land dat de HEER onder ede aan uw voorouders 
en hun nageslacht heeft beloofd, het land dat overvloeit van melk en honing.
 10Want het land dat u in bezit zult nemen is heel anders dan  Egypte, waar u 
vandaan komt. Daar moest u de akkers na het  zaaien  kunstmatig [lett: met de 
voet] bevloeien als een groentetuin. 11Maar het land aan de overkant is een land 
met bergen en dalen, dat zijn dorst lest met het water uit de hemel. 12Het is een 
land waaraan de HEER, uw God, veel zorg besteedt en waarover hij waakt, het 
hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag. 13Als u de geboden gehoorzaamt 
die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en hem met  hart  en ziel 
dient, 14belooft de HEER: ‘Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het 
najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren,  wijn  en olie, 15en ik zal 
groene weiden geven voor je  vee. Je zult er leven in overvloed.’ 16Maar pas op: laat 
u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen, voor  andere  goden  neer te knielen 
en ze te vereren. 17Want dan roept u de woede van de HEER over u af en zal hij 
de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken, 
en spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de HEER u zal geven.
 18Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een 
teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 19Prent ze uw  kinderen  
in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar  bed  gaat en als u 
opstaat.20Schrijf ze op de deurposten van uw  huis  en op de  poorten  van de 
stad. 21Dan zullen u en uw  kinderen  lang mogen wonen in het land dat de HEER uw 
voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de aarde staat.

Zingen: Gez. 143:1,2 (bundel ‘38) ‘Op bergen en in dalen’
1. Op bergen en in dalen 
 en overal is God!
 Waar wij ook immer dwalen
 of toeven daar is God!
 Waar mijn gedachten zweven,
 of stijgen daar is God!
 Omlaag en hoog verheven,
 ja overal is God!

Verkondiging 

Zingen: Ps. 65:5,6
5. Gij komt het dorre land doorschrijden
 met water uit uw beek
 en tot een rijke oogst bereiden,
 uw voetstap maakt het week.
 Gij druipt uw zegen in de voren,
 Gij roept het kiemend graan;
 zo wordt het brood voor ons geboren
 waar Gij zijt voorgegaan.

Dankgebed

2. Zijn trouwe Vaderogen
 zien alles van nabij!
 Wie steunt op zijn vermogen,
 die dekt en zegent Hij!
 Hij hoort de jonge raven,
 bekleedt met gras en dal,
 heeft voor elk schepsel gaven,
 Ja, zorgt voor ‘t gans heelal.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
 Waar Gij getreden zijt
 tooit de woestijn zich met een wade,
 de heuvels zijn verblijd.
 De weidegrond is wit van schapen,
 het dal van koren blond.
 Dit is het land door U geschapen,
 uw lof schalt in het rond.



Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de Diakonie
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Opw. 710
 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
 O God, zegen mij alle dagen lang!

 Vader, maak mij tot een zegen;
 ga mij niet voorbij.
 Regen op mij met uw Geest, Heer,
 Jezus, kom tot mij
 als de Bron van leven,
 die ontspringt, diep in mij.
 Breng een stroom van zegen,
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 Zegen ons waar we in geloof voor leven.
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
 Zegen om de ander tot zegen te zijn.
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 Vader, maak ons tot een zegen;
 hier in de woestijn.
 Wachtend op uw milde regen,
 om zelf een bron te zijn.
 Met een hart vol vrede,
 zijn wij zegenend nabij.
 Van uw liefde delend,
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

Bij	de	uitgang	is	de	collecte	bestemd	voor	Aflossing	en	Onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten worden gehouden zondag 17 maart a.s.
 Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds.A.H. van Veluw
 Aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. R.J. Perk te Nijverdal
 Aanvang: 19.00 uur voorganger:ds. G.H. Labooy


