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          KERKDIENST                     

                 Orde van dienst  
op 25 oktober 2020 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen   
Voorganger: ds. Visser 

Pianiste: Moniek Timmer 

  
  

                                                  VOORBEREIDING 
 

- Welkom en mededelingen 
 
- Aanvangslied: Opwekking 245 

 
1.  Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon, 

vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U met heilig ontzag 
als Uw Geest ons trekt tot U. 

 
2.  Rein door Uw zuiver bloed met zekerheid, 

dat wij geborgen in Uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart 
op de roepstem van Uw Geest. 

 
3.  Heer, ik wil horen uw zachte stem. 

Laat and’re stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen Heer, opdat ik het licht 
van Uw aangezicht zal zien.. 
 

- Bemoediging 
 

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

 
- Drempelgebed 

 
- Groet 

 
  V: De Heer zij met u 
  G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 
 



2  
  

- Lied: Psalm 139:1 en 14 
 

1.  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
14. Doorgrond (= helemaal begrijpen), o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven.. 

 
                                       ROND HET WOORD 
 

- Uitleg bij het thema: Het verschil tussen Abram en Lot 
 

- Gebed om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de Schriften. 
 

- Schriftlezing: Genesis 13:8-18 (BGT) 
 

Abram en Lot gaan apart wonen 
8Abram zei tegen Lot: ‘We moeten geen ruzie maken, en onze herders ook niet. 
We zijn toch familie? 9Laten we apart gaan wonen. Er is genoeg land. Als jij naar 
de linkerkant gaat, ga ik naar rechts. Maar als jij liever naar rechts gaat, ga ik 
naar links.’ 
10Lot keek goed om zich heen. Hij kon over het dal van de rivier de Jordaan 
kijken, helemaal tot de stad Soar. In dat gebied lagen ook Sodom en Gomorra. 
Die steden waren toen nog niet verwoest door de Heer. Lot zag hoe mooi het 
land daar was. Het was net zo mooi als de tuin van Eden en als Egypte. En er 
was overal genoeg water. 11-12Daarom koos Lot het dal van de Jordaan. 
Abram en Lot gingen uit elkaar. Abram bleef in Kanaän wonen, en Lot ging naar 
het oosten. Hij ging in het dal van de Jordaan wonen, in de buurt van Sodom. 
13In Sodom waren de mensen slecht. Ze deden dingen die de Heer niet goed 
vond. 
De Heer belooft Abram het land Kanaän 
14Toen Lot weg was, zei de Heer tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, naar 
het noorden en het zuiden, naar het oosten en het westen. 15Al het land dat je 
ziet, zal ik aan jou en aan je nakomelingen geven. Het zal altijd van jullie zijn. 
16Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Ze zullen ontelbaar zijn, net zoals het 
zand op aarde ontelbaar is. 
17Je kunt overal heen gaan, want ik zal het land aan jou geven.’ 
18Abram ging op weg. Hij ging wonen bij de eiken van Mamre bij de stad Hebron. 
Daar bouwde hij weer een altaar voor de Heer. 
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- Kindermoment + Lied: Opwekking kids 23 / Liedboek (2013) 8b 
 

Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 

Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 

Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 

Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 
- Overdenking - Thema: Het verschil tussen Abram en Lot 

 

- Lied: Liedboek (2013) 912:1,5 en 6 
 

1.  Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd, 
tot Uw lof en dienst bereid. 

 

5. Neem mijn wil en maakt hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heil’ge Geest er woon’. 

 
6.  Neem ook mijn liefde, Heer, 

‘k leg voor U haar schatten neer, 
Neem mijzelf en voor altijd, 
ben ik aan U toegewijd. 
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                             ROND DE DANKBAARHEID 
 
- Dankgebed  -  Voorbeden – samen: Onze Vader 
 

… 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt. 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, en kracht 
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 

- Slotlied: Liedboek (2013) 909 
 
1.  Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 

 
2.  Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming 

 
- Zegen + samen: Amen 

 


