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          ONLINE - KERKDIENST                     

                 Orde van dienst  
op 31 januari 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Pianiste: Moniek Timmer 

  
  
- Muziek 

 

- Woord van welkom 
 

- Lied 84: 1 
 

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. 

 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- Gebed 
 

- Woord van genade 
 

- Lied 103c: 1 
 

1.  Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

- Gebed 
 

- Bijbellezing: Matteüs 8: 5-13 
 
5Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem 
om hulp smeekte. 6‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt 
hevige pijn.’ 7Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ 8Daarop 
zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft 
alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. 9Ook ik ben iemand die onder 
andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen 
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een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, 
en als ik tegen mijn dienaar zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 10Toen Jezus dit 
hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik 
verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. 11 
Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met 
Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, 12 
maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de 
uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ 13Tegen de 
centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ 
Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. 

 
- Preek 

 

Als Jezus spreekt… 
 

- Lied 391: 1, 4 
 

1.  Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
‘Tot u ben Ik gezonden.’ 
Voor zieken en gewonden 
had Hij een woord, een onderdak. 
 

Refrein: 
Alles heeft Hij welgedaan.  
Tot wie zou ik anders gaan. 
 

4. En alwie Jezus’ naam belijdt 
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 
 

Refrein: 
Alles heeft Hij welgedaan.  
Tot wie zou ik anders gaan 
 

- Bevestiging ambtsdragers 
 

- Afscheid van bezoekwerkers en diakenen 
 

- Afscheid van onze kerkelijk werker, mw. Hennie Stuut-Vogelzang 
 

- Dankgebed en voorbeden 
 

- Lied 139b, via YouTube, https://youtu.be/UzVPaPdn3Bg 
 

- Zegen 


