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ONLINE – KERKDIENST 

                 Orde van dienst  
op 13 juni 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Piano: Moniek Timmer 
Panfluit: Mirjam de Jong 

   
  
- Woord van welkom 

 

- Stil gebed 
 

- Lied 42: 1,2, uit Liedboek 
    

1.   Evenals een moede hinde 
 naar het klare water smacht, 
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
 die ik ademloos verwacht. 
 Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
 God van leven, God van licht. 
 Wanneer zal ik Hem weer loven, 
 juichend staan in zijn voorhoven? 
 

2. Tranen heb ik onder 't klagen 
 tot mijn spijze dag en nacht 
 als mijn haters honend vragen; 
 "Waar is God dien gij verwacht?" 
 Ik gedenk hoe ik vooraan 
 in de reien op mocht gaan, 
 om mijn dank Hem op te dragen 
 in zijn Huis op hoogtijdagen.. 

 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Lied 351: 1,2 Evangelische Liedbundel 
 

1. Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
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2. Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

- Gebed om de Heilige Geest 
 

- Bijbellezing: Psalm 84 
 

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. 
Hoe lieflijk is uw woning, 
 

HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 
 

Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
 

Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven.  
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar u. 
 

Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. sela 
 

God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
 

Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
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Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt. 

 
- Lied 84a: 1,2,3,4,5, uit Liedboek 

 
1. Wat hou ik van Uw huis 

Heer van de hemelse legers 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God 

 

2. Een vogel is er thuis 
Heer van de hemelse legers 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God 
Wonen bij U is een zegen 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U 

 

3. Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval 
Gaan zij van zegen tot zegen 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad 

 

4. Ach hoor en kijk naar mij 
Heer van de hemelse legers 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen zonder U 
Liever bij U aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent 

 

5. De Heer beveiligt ons 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg 
Heer van de Hemelse legers 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U 

 
Wat hou ik van Uw huis! 

 
- Preek 

Wat houd ik van Uw huis 
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- Muziek van Mirjam en Moniek 
 

- Lied 280: 1,2,4,5,7 uit Liedboek 
 

1. De vreugde voert ons naar dit huis,  
waar ’t woord aan ons geschiedt.  
God roept Zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.  

 

2. Dit huis van hout en steen,  
dat lang, de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt,  
van wie zijn voorgegaan.  

 

4. Ach hoor en kijk naar mij 
de hemel open gaat,  
waar Gij ons met Uw eng’len troost,  
waar Gij U vinden laat.  

 

5. Onthul ons dan Uw aangezicht,  
Uw naam, die met ons gaat  
en heilig ons hier met Uw licht,  
Uw voorbedachte raad.  

 

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht,  
die wie hier schuilen verder leidt,  
tot alles is volbracht. 

 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 

- Gemeentezang: Lied 801: 1,2,3,4,7 
 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 

2. Lied'ren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
 

3. Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 

4    In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
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5    Met een lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door een Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 

7    Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 

- Zegen 
 


