
Liturgie voor de aangepaste dienst in
 ‘De Hoeksteen’ te IJsselmuiden
op zondag 26 mei 2019 om 14.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Geke Meuleman
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Orkest: ‘Melodica’ o.l.v. dhr. Ton Roos
Kosters:Jan en Berta Aarten

    Thema: ‘De kleur van muziek’
Zingen voor de dienst:
- ‘U zij de glorie’ (Elb. 132; begeleiding ‘Melodica’)
- ‘Kom in mijn hart’ (Elb. 209)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 146:1,3,4
1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
 zing die u het leven geeft.
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
 zing voor Hem zolang gij leeft.
 Ziel, gij zijt geboren tot
 zingen voor den HEER uw God.

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
 heil die God ter hulpe riep.
 Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
 God is trouw aan wat Hij schiep.
 Wat in hemel, zee of aard
 woont, is in zijn hand bewaard.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
 aan verdrukten recht gericht.
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
 blinden geeft Hij het gezicht.
 Hij geeft den gebukten moed
 en heeft lief wie zijn wil doet.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

We kijken op de beamer waar het in deze dienst over gaat

Zingen: ‘Zing, zing, zingen maakt blij’ (HH 625) 
 Refrein:
 Zing, zing, zingen maakt blij,
 zingen van Jezus, vrolijk en blij.
 Zing, zing, zingen maakt blij.
 Zingen van Jezus, vrolijk en blij.



1. God is goed voor jou en voor mij.
 Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
 God heeft je lief en daarom zegt Hij:
 ‘Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij’.
 Refrein:

2. Ben je alleen en heb je verdriet,
 lijkt het soms net of niemand je ziet,
 kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
 Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?
 Refrein:

3. Zing maar in huis, op school en op straat
 en je zult zien hoe goed alles gaat.
 Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
 ‘Ik ben bij jou als jij maar gelooft.’
 Refrein:

We bidden om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (HH 382:1,2; begeleiding ‘Melodica’)
1. Lees je bijbel, bid elke dag,
 bid elke dag, bid elke dag.
 Lees je bijbel bid elke dag,
 dat je groeien mag,
 dat je groeien mag,
 dat je groeien mag.
 Lees je bijbel, bid elke dag,
 dat je groeien mag.

Schriftlezing: 1 Samuël 16:14-23
14De  geest van de Heer  was weggegaan uit  Saul. In plaats daarvan stuurde de 
Heer een kwade geest naar  Saul  om hem bang te maken.
15De dienaren van  Saul  zeiden tegen hem: ‘U hebt last van een kwade geest van 
God. 16Wilt u dat wij iemand voor u zoeken die  harp  kan spelen? Dan kan hij muziek 
maken als u last hebt van de kwade geest. Dan zult u zich beter voelen.’
17En  Saul  zei: ‘Ja, zoek een man die goed  harp  kan spelen, en breng hem bij 
me.’ 18Eén van de dienaren zei: ‘Ik ken iemand die goed  harp  kan spelen. Het is de 
zoon van Isaï  uit Betlehem. Hij is sterk, en hij is een goede  soldaat. Hij is slim en 
knap om te zien. En de Heer helpt hem.’
19Saul  stuurde mannen naar  Isaï  met de boodschap: ‘Stuur mij je zoon  David, die 
op de schapen en de  geiten  past.’ 20Toen stuurde  Isaï  zijn zoon  David  naar  Saul. 
Isaï  gaf  David  een jonge  geit, brood en  wijn  mee. Hij legde alles op de rug van een 
ezel.
21David  ging voor  Saul  werken en  Saul  ging veel van hem houden. Zo veel dat  
David  zijn persoonlijke dienaar werd. 22Saul  liet aan  Isaï  vragen: ‘Mag  David  altijd 
voor mij blijven werken? Ik ben erg tevreden over hem.’
23Als  Saul  last had van de kwade geest, kwam  David  met zijn  harp. Als hij muziek 
maakte, voelde  Saul  zich beter. Want dan ging de kwade geest weer weg.

2. Read your bible, pray every day,
 pray every day, pray every day.
 Read your bible, pray every day,
 if your want to grow,
 if your want to grow,
 if your want to grow.
 Read your bible, pray every day,
 if jour want to grow.



Zingen: ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’ (Elb. 462)
1.  Maak en vrolijk geluid voor de Heer,
 of je thuis bent of buiten op straat.
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
 met je hand of je voet of je mond.
 Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
 doe je mee, want ook jij hoort erbij.
	 Zing	en	fluit!/Roep	het	uit!
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

2. Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
 of je bruin bent of sproetig of blond.
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
 met je hand of je voet of je mond.
 Want een vrolijk geluid maakt je blij.
	 Ben	je	ziek	of	gezond,	kom	erbij!
	 Ook	je	stem/is	van	Hem.
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

3. Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
 of je thuis bent of buiten op straat.
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
	 met	de	bel	van	je	fiets	op	de	maat.
 Want een vrolijk geluid maak Hem blij,
 dat Hij jubelt met jou en met mij.
	 Zing	en	fluit!/Roep	het	uit!
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Verkondiging 

Zingen: Ps. 150 (OB)
1. Looft God, looft zijn naam alom,
 looft Hem in zijn heiligdom,
 looft des Heren grote macht
 in den hemel zijner kracht;
 Looft Hem om zijn mogendheden,
 looft Hem naar zo menig blijk
 van zijn heerlijk koninkrijk
 voor zijn troon en hier beneden.

2. Looft God met bazuingeklank,
 geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
 looft Hem met de harp en luit,
	 looft	Hem	met	de	trom	en	fluit,
	 looft	Hem	op	uw	blijde	snaren!



 Laat zich ‘t orgel overal
 bij het juichend vreugdgeschal
	 tot	des	Heren	glorie	paren!

3. Looft God naar zijn hoog bevel
 met het klinkend cimbelspel.
 Looft Hem op het schel metaal
 van de vrolijke cimbaal.
	 Looft	den	Heer,	elk	moet	Hem	eren!
 Al wat leeft en adem heeft,
 looft den Heer, die eeuwig leeft,
	 looft	verheugd	den	Heer	der	heren!

Danken, en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de Diakonie
     2e collecte voor het Jeugdwerk
Tijdens collecte spelen orkest en orgel: ‘Groot is uw trouw, o Heer’

Zingen: Gez. 456:1,2 (begeleiding ‘Melodica’)
1. Zegen ons, Algoede,
 neem ons in uw hoede
 en verhef uw aangezicht
 over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,
 in ons hart uw vrede,
 en vervul ons met de kracht
 van uw Geest bij dag en nacht.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3 (begeleiding ‘Melodica’)
3.	 Amen,	amen,	amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
	 amen,	God,	uw	naam	ter	eer!

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen

  Denk u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  De volgende Eredienst is vanavond. 
 Aanvang: 19.00 uur voorganger is dan: ds. H. van Ark te Wapenveld
 Hemelvaartsdag:  Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds.H.J. van Maanen
  Zondag 2 juni:
  Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds.A.H. van Veluw
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds.H.J. van Maanen


