Verkondiging
Zingen: Opwekking 554

LITURGIE voor de Welkomstdienst van de Hervormde
Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 8 maart 2020
2e lijdenszondag Aanvang: 19.00 uur
Voorganger: ds. Bert van Veluw
Ouderling van dienst: Geke Meuleman
Organist: Gerwin van der Plaats
Band: Go(u)d
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever

(‘Mijn Verlosser leeft!’)

Ik weet hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet
Ik geloof, Ik geloof, Hij droeg mijn pijn en mijn schuld
Heeft mij met liefde gevuld, Ik geloof, Ik geloof.
'K hef een banier op, Mijn Heer stond op uit het graf
Mijn verlosser leeft, Mijn verlosser leeft
Mijn verlosser leeft, Mijn verlosser leeft
Mijn verlosser leeft, Mijn verlosser leeft……
Luisterlied:

‘No longer a slave’

Thema: ‘mijn Borg’
Zingen voor de dienst:

-Opwekking 331 ‘Breng dank aan de Eeuwige’
-Opwekking 818 ‘Op die dag’

Welkom en mededelingen

Dankgebed
Inzameling van de gaven

1e collecte voor: Diaconie
2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst

Zingen: HH 365: 1 en 3 (‘Gij zijt onze Hulp en Borg’) (we gaan staan)
1.Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed aan onze Heer.

Zingen : Psalm 91: 2 en 7 (‘Hij is uw schild en pantser beide’) (we gaan staan)
2.God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.
Stil gebed
Bemoediging en Groet (we mogen gaan zitten)

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!
NA DE DIENST IS ER NOG GELEGENHEID WAT TE DRINKEN. HARTELIJK WELKOM!
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN
De volgende Erediensten zijn op:
11 maart, Biddag om 09.30 uur ,Voorganger ds. A.H. van Veluw
11 maart, Biddag om 19.30 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen
Zondag 22 maart om 09.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
Zondag 22 maart om 16.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw
Zondag 22 maart om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen

Zingen: Lied 574 (‘Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt’)
1.Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood.
In de nacht der nachten streed U onze strijd,
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
2.Christus is gekomen in ons aards bestaan,
nam onze gestalte, onze zwakheid aan,
aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid.
Hij de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Gedicht: (geschreven door Marita Huls en voorgedragen door Bea Wienen)

Ik, vulpen, lig soms stil te dromen,
Op het bureau van God de Heer.
Ik zou zo graag wat zinnen schrijven.
Maar dat lukt niet, keer op keer…

Tot God mij, midden op een dag,
Teder oppakt in Zijn Hand,
Stopt diep in mij een nieuwe vulling.
Vol met inkt, ja tot de rand.
Als ik nu mijn eigen hart in gluur.
Is het niet meer hol en leeg.
Wat ik nu voel, is puur geluk.
Door genade die ik kreeg!
Nu schrijft mijn leven een verhaal.
Mijn vulling is mijn Heer.
Hij maakt van woorden graag een zin.
Dat merk ik, keer op keer.
En als mijn vulpen soms toch smeert,
Dan is dat echt geen zorg.
Want Christus Jezus, God en Heer,
Staat wat graag voor mij Borg!
Zingen: Opwekking 614 (‘Uw genade is mij genoeg’)
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, met een kruis op zijn rug, en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisigt Hem!’ Zo gaf God zijn eigen Zoon.
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als hij roept: ‘Het is volbracht’.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Refrein:
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg,
Uw genade is mij genoeg. Uw genade is mij genoeg….
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing(en) door Mirjam Brink: Genesis 43: 1-9
1De

hongersnood bleef het land teisteren. 2Toen het graan dat Jozefs broers uit Egypte
hadden meegebracht op was, zei hun vader tegen hen: ‘Ga daar nog eens heen om wat
voedsel voor ons te kopen.’ 3Juda antwoordde: ‘Die man heeft ons ten strengste
gewaarschuwd dat we hem niet onder ogen mogen komen als we onze broer niet
meebrengen. 4Alleen als u bereid bent hem met ons mee te sturen, gaan we op reis om
voedsel voor u te kopen. 5Maar geeft u hem niet mee, dan gaan we niet, want die man heeft
ons gezegd dat hij ons niet wil zien tenzij we onze broer meebrengen.’ 6‘Waarom hebben
jullie die man dan ook verteld dat je nog een broer had?’ zei Israël. ‘Hoe konden jullie me dat
aandoen?’ 7Ze antwoordden: ‘Die man wilde van alles en nog wat weten over ons en onze
familie: leeft jullie vader nog, hebben jullie nog een broer? En wij hebben op al die vragen
antwoord gegeven. Wij konden toch niet weten dat hij zou zeggen: “Laat je broer hierheen
komen”?’ 8Juda zei tegen zijn vader: ‘Geef de jongen nu maar aan mij mee, dan kunnen we
vertrekken en hoeft niemand van ons om te komen, wij niet, u niet en onze kinderen niet. 9Ik
wil persoonlijk borg voor hem staan, u mag mij verantwoordelijk voor hem stellen: als ik
hem niet veilig hier bij u terugbreng, mag u mij dat mijn leven lang aanrekenen.
Markus 10: 42 - 45
2Jezus

riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door
hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43Zo mag het bij jullie niet
gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44en wie van
jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45want ook de Mensenzoon is niet
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor
velen.’
1 Timoteüs 2: 2 - 6a
2Bid

voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in
alle vroomheid en waardigheid. 3Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze
redder, 4die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 5Want er is
maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus
Jezus, 6die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen.
Zingen: Psalm 119: 44 en 46 (‘Wees Gij mijn borg’)
44.Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond,
laat uw beloften heel mijn leven schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond,
bevestig mij, dat mij verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in 't harte dragen.
46.Gerechtigheid en recht heb ik gedaan,
geef mij niet over aan wie mij verdrukken.
Zij klagen mij op valse gronden aan,
buigen het recht om mij te laten bukken.
Wees Gij mijn borg en doe mijn recht bestaan,
spreek Gij uw woord en breek hun trots aan stukken.

