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          KERKDIENST                     

                   
Orde van dienst  

op 5 juli 2020 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen   

Voorganger: Ds. H.J. Meijer (Roden) 
Thema: “Schuilen bij de Godsnaam…”  

  
  
- Luisterlied voorafgaande aan de dienst: Psalm 89 : 1 en 7 
 
- Woord van welkom 
 
- Gedicht Zondagmorgen – Ida Gerhardt gelezen 
 
 

Zondagmorgen 
Het licht begint te wandelen door het huis 

en raakt de dingen aan. Wij eten 
ons vroege brood gedoopt in zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht 

 
 
- Bemoediging 

Vg:  Helpen doet de Heer onze God 
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg:  Die trouw blijft over grenzen heen 
GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 
 

- Drempelgebed 
 
- Kyrie en Glorialied 274 
 
- Bloemschikking 
 
- Gebed 
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- Lezing in de Bijbel: Psalm 139: 1-12: 23-24 
 

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
2 u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
 
4Geen woord ligt op mijn tong, 
of u, HEER, kent het ten volle. 
5U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals u mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 
 
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 
8Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 
 
9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden. 
 
11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – 
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 
 
23Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
24zie of ik geen verkeerde weg ga, 
en leid mij over de weg die eeuwig is. 
 

- Luisterlied, Op Bergen en in dalen….  
 

- Bijbellezing (NT): Filippenzen 2, 6-11 
6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 
maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd 
gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en 
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft 
God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te 
boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 
hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus 
Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
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- Overdenking 

‘ 
- Luisterlied, Jezus ga ons voor   

 
- Gebeden 

-voorbeden   
-dankzegging 
-'Onze Vader' 

 
- Luisterlied, Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
- Zegen met uitgesproken amen 

 


