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          KERKDIENST                     

                 Orde van dienst  
op 8 november 2020 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen   
Voorganger: ds. Ernst van Gulik 

Organist: Egbert van Goor 

  
  
- Woord van welkom 

 
- Lied 65: 1, uit Liedboek 

 
1.  De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

 
- Stil gebed 

 
- Bemoediging en groet 

 
- Gebed om vergeving 

 
- Woord van genade 
 
- Lied 713:5, uit Liedboek 
 

5.  Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 
 

- Gebed om de heilige Geest  
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- Lezing in de Bijbel: Exodus 16: 1-8 
  

161Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag 
van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van 
Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. 2-3 
Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER 
ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar 
waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U 
hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van 
honger te laten omkomen.’ 
4De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. 
De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen 
als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien 
of ze zich aan mijn voorschriften houden. 5Op de zesde dag moeten ze 
tweemaal zo veel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen.’ 6Hierop 
zeiden Mozes en Aäron tegen de Israëlieten: ‘Vanavond nog zult u inzien dat 
de HEER zelf u uit Egypte heeft geleid, 7en morgen, in de ochtend, zult u de 
majesteit van de HEER zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is 
tegen hem gericht, want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen?’ 8Mozes 
vervolgde: ‘Vanavond zal de HEER u vlees te eten geven, en morgenochtend 
zult u volop brood hebben, want de HEER heeft uw geklaag gehoord. Dat is 
immers tegen hem gericht en niet tegen ons – want wie zijn wij?’. 
 

- Lied 687:3, uit Liedboek 
 

3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 

- Verkondiging 
 

“Ik zal 
brood uit de hemel 

voor jullie 
laten regenen.” 

 
- Orgelspel 
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- Bevestiging ambtsdrager 
 

Vraag aan de gemeente: 
Gemeente van de protestantse gemeente Leek Oldebert,  
dit is uw nieuwe ouderling. 
Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt? 
Belooft u hem te omringen met uw gebeden  
en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer?  
Wat is daarop uw antwoord? 

 
- Gedenken van Pieter Izebrand van Til 

 
- Dankgebed en voorbeden 
 
- Lied 389: 1,2, uit Liedboek 
 

1. Het brood dat ons voor ogen staat 
en zich geduldig breken laat, 
is Uw gedaante, lieve Heer, 
Gij daalt als manna in ons neer 

 
2. De beker die de ronde doet, 

het is de omloop van Uw bloed 
het spreekt van een geheimenis, 
Uw hartslag die ons leven is. 

 
 

- Heilig Avondmaal 
 
- Lied 416: 1, uit Liedboek 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Jou nabij op al zijn wegen 
Met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
- Zegen 
 


