
Liturgie PG De Hoeksteen, Schoonhoven zondag 31-07-2022 om 10.00 uur. 
7e zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Annemarie Roding uit Schoonhoven 
   

Voorbereiding 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst, aansteken kaarsen 
 
Zingen: NLB 280: 1, 2, 4 en 7 

 

Stilte 
 
Onze hulp 
V: Onze hulp is In de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 
Drempelgebed 
… door Jezus Christus, onze Heer, 
G: Amen. 
 
Kort inleidend woord 
 
Zingen: NLB 138: 1 en 4 (Psalm van de zondag) 
 

Gebed om ontferming 
 
Gloria(lied): NLB 868: 1 en 2 
 
Kinderen naar de nevendienst 
Zingen van het lichtliedje:  
Laat uw licht ons voorgaan en uw geest ons bijstaan, ga zo met ons mee! (3x) 

 
Dienst van de Schriften 

 
Groet 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Eerste Lezing: Romeinen 8: 8-16 (lector) 
 



Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. 9U daarentegen wordt beheerst door de 
Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus 
ook niet toe. 10Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode 
opgeschreven, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. 11 Want als 
de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook 
uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont. 
12Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te 
leven. 13Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest, zult 
u leven. 14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet 
ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te 
worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij 
Gods kinderen zijn. 

 
Zingen: NLB 686: 1 en 3 
 

Tweede lezing: Lucas 11:1-13  
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.’ 2 
Hij 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.”’ 
5 Daarna 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 onbeschaamd aandringt, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 
Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je 
worden opengedaan. 10Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 
opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang 
geven? 12Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al 
goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven 
aan wie Hem daarom vragen! 

 
 
Zingen: LvK 465: 1, 3 en 5 
 
Overweging  
 
Direct bij aanvang van de preek graag de volgende afbeelding laten zien op de beamer (en 
de hele preek laten staan): 
 



 

 
Zingen: NLB 886 (2x NL coupletten) 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van u alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 

 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 

 
Dienst van gebeden en gaven 

 

Bericht van overlijden 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed  
 
Gezongen Onze Vader 
We zingen mee met het volgende filmpje:  
www.youtube.com/watch?v=lKw_oAudVMg 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lKw_oAudVMg


 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn 
 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 
 
Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks - altijd 
Amen amen amen 
 
lnzameling van de gaven 
 
(kleinste kinderen worden opgehaald uit de crèche) 
 

Zingen: NLB 415: 1, 2 en 3 
 

Heenzending en zegen 
(gezongen Amen) 
 


