
 
Gebed afgesloten met gezongen Onze Vader (HH 547) 
 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 
Zingen Slotlied HH 473 
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! 
 
Refrein 1 
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. 
 
2. 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! 
 
Refrein 2 
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. 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 
 

 Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
15-03 om 09.30 uur, Voorganger ds G.H. Labooy, Doopdienst 
15-03 om 16.30 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw, Middagdienst 
 

   
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op woensdag 11 maart 2020 
  Aanvang: 19.30 uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Ada Vahl 

             Organist: Henk van der Weerd 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 
  

Zingen voor de dienst 
- ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (LB 978: 1, 2) 
- ‘Beveel gerust uw wegen’ (LB 904: 1, 2) 
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm  
 
Zingen Psalmen voor nu 130 
1. Uit de diepten roep ik U     2. Als U niets dan zonden zag  

Heer mijn God         Heer, mijn God  
Ik heb U nodig Here, luister    Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
Nu ik schorgebeden fluister    juist vergeven dus verdient U 
Luister toch           diep ontzag 
Heer luister toch         ons diep ontzag 

 
3. Ik blijf wachten tot U komt    4. Israël, hoop op de Heer  

Heer, mijn God          Hoop op God  
Ik blijf nog sterker op U wachten  want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
dan een mens in lange nachten   Hij verlost je van je zonden 
wachten op het licht       Hij maakt vrij  
het morgenlicht         Hij maakt jou vrij 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Zingen Psalm 72: 1, 5 en 7 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten /. en uw gerechtigheid 

aan 's konings zoon, om uwe knechten /te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, / heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, /maar armen richt hij op. 

 
 



5. Leve de koning in ons midden, 
geef hem Arabisch goud. 
Laten wij daaglijks voor hem bidden, 
nu hij de scepter houdt. 
Het veld zal blinken van het koren. 
Men zal het als een woud 
zelfs op de bergen ruisen horen, 
het ganse land is goud. 

 
Geloofsbelijdenis (zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus) 
 
Zingen HH 433 
1.Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 

 
Refrein 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin 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 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lukas 11:1-13 
111Eens 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 leerlingengeleerd 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 beproeving.”’ 
5Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en 
midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie 
broden lenen, 6want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik 
heb niets om hem voor te zetten.” 7En veronderstel nu eens dat die vriend 
dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik 
zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8Ik zeg 
jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal 
hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem 
alles geven wat hij nodig heeft. 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.’ 
 
Zingen Psalm 123: 1 
Tot U, die zetelt in de hemel hoog, 
hef ik vol hoop mijn oog. 
Zoals een knecht let op zijns heren wenken 
of hij zijn gunst wil schenken, 
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen 
rust op de hand der vrouwe, 
zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij 
ons weer genadig zij. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 81: 8 en 9  
8. Ik ben HIJ DIE IS: 

God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen ? 

7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
	

9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

	


