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          KERKDIENST                     

                 Orde van dienst  
op 20 september 2020 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen   
Voorganger: ds. Ernst van Gulik 

Organist: Freek Reitsema 

  
  
- Film Rathenow starten (om 9.45 uur) 

 
- Orgelspel door Freek Reitsema (om 9.55 uur) 
 
- Woord van Elisabeth Eikelenboom, ouderling van dienst: 
    welkom en mededelingen 
 
- Aansteken kaars door Anne van der Wal 
 
- Woord van Anne van der wal, voorzitter van de Rathenow-commissie 
 
 

 
- Koorzang, Liedboek, 84: 1,2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 

 
1.  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
  het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
 beschermt en koestert al wat leeft. 

 De mus, de zwaluw vindt een woning. 
 Haar jongen zijn in veiligheid. 

 Mij is een schuilplaats toebereid 
 in het paleis van U, mijn Koning. 
 Heil hen die toeven aan uw hof 
 en steeds zich wijden aan uw lof. 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed 
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- Woord van genade 

 
- Koorzang, Liedboek, 256, 1 maal Duits, 2 maal in het Nederlands 

(Voor het oefenen van het lied, zie https://youtu.be/DLm0mZ68Si0) 
 

 Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ.  
 Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns,  
 Du treuer Gott. 
 
 Blijf met uw genade bij ons,  
 Heer onze God. O, blijf met uw genade bij ons,  
 Licht in het duister.  
 
 Blijf met uw genade bij ons,  
 Heer onze God. O, blijf met uw genade bij ons,  
 Licht in het duister. 

 
- Opdracht 

 
- Gebed om de heilige Geest 

 
- Lezing in de Bijbel, door Klaas Pieterman, lector: 1 Petrus 5: 1-7 

 
Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als 
ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de 
luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:  
 
Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed 
toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er 
zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding.  
 
Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, 
maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste herder 
verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.  
 
En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. 
Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste 
willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen 
schenkt hij zijn genade.  
 
Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de 
bestemde tijd een eervolle plaats geven.  
 
Werp al jouw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor jou. 
 

- Koorzang, Liedboek 939: 1,3, Op u alleen, mijn licht, mijn kracht 
(Voor het oefenen van het lied, https://youtu.be/SuT5ohrfnys) 
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- Verkondiging 

Werp al jouw bekommernis 
op Hem, 

want Hij zorgt voor jou. 
 

- Koorzang, Liedboek 598, Als alles duister is, 1 keer in het Duits, 2 keer 
in het Nederlands. (Voor het oefenen van het lied, zie 
https://youtu.be/9bTWAMDUKss) 

 
 Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer, 
 das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt. 
 Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer, 
 das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.  
 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
- Dankgebed, voorbeden en het Onze vader,  
  door ds. Ernst van Gulik en  Fija Klunder 
 
- Koorzang, Liedboek, 913: 1,4 Wat de toekomst brenge moge 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
 mij geleidt des Heren hand; 
 moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
 Leer mij volgen zonder vragen; 
 Vader, wat Gij doet is goed! 
 Leer mij slechts het heden dragen 
 met een rustig, kalme moed! 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
 aan des Vaders trouwe hand, 
 loop ik met gesloten ogen 
 naar het onbekende land. 
 
 

- Zegen 


