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          ONLINE KERKDIENST                     

                Orde van dienst  
op 29 maart 2020 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen     
Thema: ‘Geloven in tijden van Corona’ 

Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 
Pianiste : Moniek Timmer    

   
  
Woord van welkom 
 
Zingen, uit Liedboek, 23b: 1, 2, 3, 5 
 
1    De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

 
2    De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel 
 

3    De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 

3    De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

  
  
- Stil gebed 
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- Bemoediging en groet 
 
- Bloemschikking 
 
- Gebed om vergeving 
 
- Woord van genade 
 
- Zingen, uit Liedboek, 538: 1,3,4 
 
1    Een mens te zijn op aarde  

in deze wereldtijd,  
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan. 

 
3    Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts 

 
4    Een mens te zijn op aarde  

in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt;  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan. 

 
- Gebed om de heilige Geest 
 
- Lezing in de Bijbel: Handelingen 18: 1-10 
 
1Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. 2Daar leerde hij Aquila 
kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscillauit Italië was 
gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten 
verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, 3en omdat ze hetzelfde ambacht 10We dragen in 
ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in 
ons bestaan zichtbaar wordt.  
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uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij 
hen werken. 
 
4Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te 
overtuigen. 5Nadat Silas en Timoteüs uit Macedonië waren aangekomen, 
richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden 
dat Jezus de messias is. 6Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, 
schudde hij het stof van zijn kleren en zei: ‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft 
geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’ 7Hij verruilde 
de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God vereerde en wiens huis 
naast de synagoge stond. 8Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter 
samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook 
veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten 
zich dopen. 9’s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bevreesd, 
maar blijf spreken en zwijg niet! 10Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je 
uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij 
toe.’ 11Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de inwoners over Gods 
boodschap. 
 
- Zingen, het lied “Wees niet bevreesd” 
 

Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen, 
al zie je niet over de toekomst heen. 
Leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen. 
God is nabij, Hij laat je nooit alleen. 

 
Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen, 
al heb je soms ook nog zo veel verdriet. 
Je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name. 
God is nabij, zijn kind vergeet Hij niet. 

 
Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder, 
al staat de hele wereld ook in brand. 
Hij steunt en draagt je, is de Goede herder. 
God is nabij, Hij houdt je in zijn hand. 

 
Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven. 
Hij is het, die van angst en zorg bevrijdt. 
Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven. 
God is nabij, voor eeuwig en altijd. 

 
- Verkondiging 
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- Muzikaal intermezzo (“Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta”) 
 
 
- Zingen, uit Liedboek 835: 1, 2, 4 
 
1    Jezus, ga ons voor deze wereld door,  

en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland. 

 
2    Valt de weg ons lang,  

zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.. 

 
4    In de woestenij,  

Heer, blijf ons nabij  
met uw troost en met uw zegen  
tot aan ‘t eind van onze wegen.  
Leid ons op uw tijd  
in uw heerlijkheid. 

 
- Gedenken Harry Hoven 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
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- Zingen, uit Liedboek 247: 1, 3, 5 
 
1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 
3 U heb ik nodig, uw genade is  

mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.. 

 
5 Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  

licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wijs Gij nabij 

 
- Zegen 


