ONLINE - KERKDIENST

Orde van dienst
op 17 januari 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Pianiste: Moniek Timmer
m.m.v.: zangers
- Woord van welkom
- Lied 216: 1,3, uit Liedboek
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
3. Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed..
- Stilte, bemoediging en groet
- Gebed
- Woord van genade
- Lied 886: 1, 2, uit Liedboek
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.
2. 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
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- Gebed om de heilige Geest
- Bijbellezing: Matheus 7: 13-23
13Ga

door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en
de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.
14Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts
weinigen weten die te vinden.
15Pas

op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar
eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men
plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17Zo draagt elke
goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.
18Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte
boom goede vruchten dragen kan. 19Elke boom die geen goede vruchten draagt,
wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20Zo kunnen jullie hen dus aan hun
vruchten herkennen.
21Niet

iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel
binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22Op die dag
zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij
niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23En dan zal ik hun rechtuit zeggen:
“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

- Lied 313: 1,2 uit Liedboek
1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
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- Verkondiging

de smalle weg gaan
- Lied 913: 1,2,4, uit Liedboek
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!
2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
- Dankgebed en voorbeden
- Lied: Gebed om zegen
Zegen mij op de weg die ik moet gaan,
zegen mij op de plek waar ik zal staan,
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,
o God, zegen mij alle dagen lang.
Vader maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus kom tot mij.
Als de Bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
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Zegen ons waar we in geloof voor leven,
zegen ons waar we hoop en liefde geven,
zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid.
Vader maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
- Zegen
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