KERKDIENST

Orde van dienst
op 24 januari 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. Van Zessen, Loppersum
Organist: Freek Reitsema

- Mededelingen
- Intochtslied: lied 275: 1: Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
- Bemoediging en Groet
- Drempelgebed
- Lied: lied 139 b: 1 en 2: Heer u doorgrondt en kent mij
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag..
2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
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en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
- Leefregel
- Lied: 886: 1 en 2 Abba Vader U alleen
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
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Schriftlezing: Genesis 2: 1-22
21Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2Op de zevende
dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij
gedaan had. 3God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op
die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo
werden ze geschapen.
De tuin van Eden
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5groeide er op de aarde
nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God,
de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen
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mensen om het land te bewerken; 6wel was er water dat uit de aarde opwelde
en de aardbodem overal bevloeide. 7Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij
vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd
de mens een levend wezen.
8God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste
hij de mens die hij had gemaakt. 9Hij liet uit de aarde allerlei bomen
opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden
van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en
kwaad.
10Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich
in vier grote stromen. 11Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila
heen, het land waar goud gevonden wordt. 12(Het goud van dat land is
uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13De tweede rivier heet
Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14De derde rivier heet Tigris; die
loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.
15God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken
en erover te waken. 16Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de
tuin mag je eten, 17maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad;
wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
18God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een
helper voor hem maken die bij hem past. 19Toen vormde hij uit aarde alle in
het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien
welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen,
zo zou het heten. 20De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle
wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21Toen liet God, de
HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een
van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22Uit de rib die hij bij
de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht
haar bij de mens..
Lied: 923: 1 en 2: Wil je wel geloven
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.
2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.
- Schriftlezing: Lucas 19: 1-10
1Jezus

ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs
heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen
wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want
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hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom
om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar
langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar
beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen,
zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens
binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan
staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik
aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’
9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook
hij is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te
redden wat verloren was.’.
Lied 216: 1 en 2: Dit is een morgen als ooit de eerste
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. 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.
- Preek
- Lied 982: 1 en 2: In de bloembol is de krokus
1. In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
2. Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
- Gebeden, Onze Vader
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- Slotlied: lied 425: Vervuld van uw zegen
1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
-

Zegen
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