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THEMA DIENST 2e advent Bidden / stil worden voor God
De Hoeksteen 2017
-Welkom
- Aansteken 2e kaars
met het bijbehorende gedicht
Toelichting op de bloemschikking door Janny van Eijl
-Intochtslied 275:1,2,3
-Inleiding op de dienst
-Bemoediging, drempelgebed en groet
-Lied: 275:4,5
-Kyriëgebed
-Lied 441:1,6,7 Hoe zal ik u ontvangen
-Gebed van de zondag
- Verhaal voor jong en oud; adventsproject
Aandacht voor het adventproject: Uitkijken naar het licht, deel 2.
-Kinderen naar de kindernevendienst
-Lezing: Mattheus 6: 5- 9 / 5-15
5
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge
en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij
hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit
de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het
verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
7
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die
denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet
na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.
-Zingen: lied taize
bless the lord my soul (4 keer)
-Lezing: Lucas: 11:9-13
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 wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als
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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.’
-Lezing: 1 Koningen 19:9-13 bijbel in gewone taal
8
Toen stond Elia op. Hij at en hij dronk. Dat gaf hem genoeg kracht om in veertig
dagen en veertig nachten naar de berg Horeb te lopen, de berg van God.9Daar ging hij
in een grot liggen slapen.
De volgende ochtend begon de Heer tegen hem te spreken. Hij zei: ‘Waarom ben je
hier, Elia?’
10
Elia antwoordde: ‘Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten.
Maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw
profeten gedood. Ik ben de enige die nog overgebleven is. En nu willen ze ook mij
doden!’
11
De Heer zei tegen Elia: ‘Kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten.’
Toen kwam de Heer voorbij.
Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te
schudden en de rotsen openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm.
Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin was de Heer ook niet.12Na de
aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur.
Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte. 13Toen Elia dat
hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten en ging voor de
opening van de grot staan. Daar hoorde hij een stem die zei: ‘Waarom ben je hier,
Elia?’
-Lied:Psalm 139 b
-Overdenking
-Lied: 463; 1,2,6,7,8
Kinderen terug uit KND
Zingen van het projectlied.
-Inzameling van de gaven
-Voorbeden dankgebed, stil gebed en Onze Vader
-Slotlied: 444; 1,2,3,4,5
-Zegen

