ONLINE KERKDIENST

Orde van dienst
op 21 mei 2020 aanvang 09:30 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. Ernst van Gulik
Organist : Bert Geuchies

- Woord van welkom
- Zingen, Liedboek, 95: 1, 2 Steek nu voor God de loftrompet
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Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.
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Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Gebed
- Woord van genade
- Zingen, uit Liedboek, 886: 1, 2 Abba Vader
1

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.
1
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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.

- Gebed om de heilige Geest
- Lezing in de Bijbel: Lukas 24: 49-53
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost.
Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50Hij nam hen mee
de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51Terwijl
hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze
brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar
ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.
49

- Zingen, Liedboek 837: 1, 4 Iedereen zoekt U, jong of oud,
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Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
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Koning, Uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren,
onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind,
zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen...

- Verkondiging

‘Ik zal ervoor zorgen
dat de belofte van mijn Vader
aan jullie
wordt ingelost’
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- Lied via YouTube, https://youtu.be/so1MUVE6OCw
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
- Zingen, Liedboek 769: 1, 6 Eens als de bazuinen klinken
1

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
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Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

- Zegen
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