
 WELKOMSTDIENST
Liturgie voor de welkomstdienst in  ‘De Hoeksteen’
op zondag 6 oktober 2019 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Christien Heutink
Organist: Jaap de Kok 
Band: Go(u)d
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever

   
   'Wat verwacht jíj van je gebed?'

Zingen voor de dienst:
- Opw. 623 ('Laat het huis gevuld zijn') 
- Opw. 710 ('Zegen mij op de weg die ik moet gaan') 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 143:1,4,7,9
1.  O HERE, hoor naar mijn gebeden,

 zie mij als smeekling tot U treden,
 verhoor mij, God, die trouw betoont,
 die ieder richt naar recht en reden,

 die boven ons als koning troont.

7. Snel mij te hulp, wil mij verhoren.
 Doe mij uw aangezicht weer gloren
 voordat ik reddeloos bezwijk,
 voordat ik word als wie verloren
 afdaalden in het dodenrijk.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Opw. 717 ('Stil, mijn ziel, wees stil')
1. Stil, mijn ziel, wees stil
 en wees niet bang
 voor de onzekerheid van morgen.
 God omgeeft je steeds;
 Hij is er bij
 in je beproevingen en zorgen

4. Verward, o HEER, zijn mijn gedachten.
 Ik ben aan ‘t einde van mijn krachten
 en alle moed ontzonk mijn hart.
 Als Gij niet luistert naar mijn klachten,
 dan is het duister dicht en zwart.

9. Gij zijt mijn God, sta mij terzijde,
 mijn toevlucht als zij mij bestrijden.
 Leer mij uw wil, reik mij uw hand.
 Uw goede Geest zij mijn geleide;
	 voer	mij	in	een	geëffend	land.



Refrein:
 God, U bent mijn God
 en ik vertrouw op U
 en zal niet wankelen.
 Vredevorst, vernieuw 
 een vaste geest binnen in mij
 die rust in U alleen

2. Stil, mijn ziel, wees stil
 en dwaal niet af;
 dwars door het dal zal Hij je leiden.
 Stil, vertrouw op Hem
 en hef je schild tegen de 
 pijlen van verleiding
Refrein:

3. Stil, mijn ziel, wees stil
 en laat nooit los
 de waarheid die je steeds omarmd heeft.
 wacht, wacht op de Heer;
 de zwartste nacht
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Refrein (2x)

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen (NBV): door Marjan Kraan
- Psalm 143:1-8
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en 
rechtvaardig. 2Daag uw dienaar niet voor het gerecht, voor u is geen sterveling 
onschuldig. 3De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof, ik moet 
wonen in duisternis als de doden van eeuwen her, 4ik ben ten einde raad, ge-
schokt tot diep in mijn hart. 5Ik denk terug aan vroeger dagen, mijmer over uw 
daden en beschouw het werk van uw handen, 6ik strek mijn handen naar u uit,
dorstig als droge aarde. sela 7HEER, geef mij antwoord, haast u, mijn kracht is 
uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen, ik word als wie afgedaald is in het graf.
8Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de 
weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.

- Lukas 11:1-4 + 9-13
1Eens 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.’ 2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 3Geef ons 
dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4Vergeef ons onze zonden, want ook 
wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproe-
ving.”’
9Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, 



klop en er zal voor je worden opengedaan. 10Want wie vraagt ontvangt, en wie 
zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader onder jullie 
zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 
12Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13Als 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.’

- Filippenzen 4:4-7 
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat 
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets 
bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan 
zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 
Christus Jezus bewaren.

Zingen: Opw. 125 ('Heer, ik kom tot U')
1. Heer, ik kom tot U,
 hoor naar mijn gebed.
 Vergeef mijn zonden nu,
 en reinig mijn hart.

3. Zie mij voor U staan,
 zondig en onrein.
 O, Jezus raak mij aan,
 van U wil ik zijn.

Verkondiging 

Zingen: Opw. 638 ('Prijs Adonai')
1. Wie is als Hij?
 de Leeuw maar ook het Lam,
 gezeten op de troon.
 Bergen buigen neer,
 de zee verheft haar stem
 voor de allerhoogste Heer.

Gedicht door Mirjam Brink
 Bidden is, je lege handen,
	 heffen	naar	omhoog,
	 En	dan	in	dat	uur	beseffen,
 nu sta ik oog in oog.

 Bidden is, gesloten deuren,
 opendoen voor God,
 en het Hem oprecht beloven,
 ze gaan nooit meer slot.

2. Met uw liefde, Heer,
 kom mij tegemoet
 nu ik mij tot U keer,
 en maak alles goed.

4. Jezus op uw woord,
 vestig ik mijn hoop.
 U leeft en U verhoort,
 mijn bede tot U.

2. Prijs Adonai,
 wanneer de zon opkomt
 totdat ze ondergaat.
 Prijs Adonai,
 alle naties van de aard’
 alle heiligen; aanbid Hem.



 Bidden is, Hem alles zeggen,
 op elk uur van de dag.
 Heel je nood in Handen leggen,
 wat het ook wezen mag.

 Bidden is, je toevertrouwen,
 niets minder en niets meer
 Bidden is, eenvoudig zeggen:
-   Hier ben ik dan, o Heer!    - 
 
Dankgebed

Inzameling van de gaven; we luisteren naar: 'Hoor naar mijn gebed' (Sela)
  1e collecte is bestemd voor: Kerk & Israël
  2e collecte is voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Opw. 58 ('Vrede zij u')
1. Vrede zij u, vrede zij u,  )        
 gelijk Mij de Vader zond, )2x
 zend Ik ook u.                        )

2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.)
 Mijn woord moet in u zijn,       )2x
 dat maakt u vrij.                      )

3. Ontvangt mijn Geest,            )
 heilige Geest.                        )2x
 Hij zal u leiden,                     )
 weest niet bevreesd.             )

4. Vrede zij u, vrede zij u,            )
 gelijk Mij de Vader zond,   )2x
 zend Ik ook u.                          )

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

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

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  De volgende Eredienst wordt gehouden zondag 13 oktober a.s.
   Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy


