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ONLINE – KERKDIENST 

                 Orde van dienst  
op 16 mei 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Organist: Niek Schuringa 

   
  

 

- Woord van welkom 
 

- Stil gebed 
 

- Lied 43: 3,4, uit Liedboek 
    

3. O Here God, kom mij bevrijden  
zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heilge berg mij leiden,  
waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht  
kom voor uw aangezicht. 
 

4. Dan ga ik op tot uw altaren  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die al mijn vreugde zijt  
en eind’loos mij verblijdt. 

 
- Bemoediging en groet 

 
- Gebed om vergeving 
 

- Lied 833:1, uit Liedboek (3 keer) 
 

 
Neem mij aan zoals ik ben 
Wek in mij wie ik zal zijn 
Druk uw zegel op mijn hart 
En leef in mij 
 

- Gebed om de Heilige Geest 
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- Bijbellezing: Lukas 24: 46-53 
 

Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar 
dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken 
opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden 
vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.  
 

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf 
in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ Hij nam hen mee de 
stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.  
 

Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.  
Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar 
ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. 

 
- Lied 904: 1,4,5, uit Liedboek 

 
1. Beveel gerust uw wegen, 

Al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 

4. Wel kan zijn hulp vertragen, 
en 't schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 
 

5. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 

 
- Preek 

De belofte  
van mijn Vader 
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- Lied 460: 1,2,3, uit Hemelhoog 

 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'. 
 

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 

- Lied 416: 1,2,4 uit Liedboek 
 

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

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn 
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4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

- Zegen 
 


