ONLINE – KERKDIENST

Orde van dienst
op 2 mei 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Pianiste: Moniek Timmer
Zanger: Jan Kluiter

- Woord van welkom
- Stil gebed
- Lied 139: 1,2,3, uit Liedboek
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?
- Bemoediging en groet
- Gebed om vergeving
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- Lied 939: 1,2, uit Liedboek
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
2. U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
- Gebed om de Heilige Geest
- Bijbellezing: Johannes 14: 1-8
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; zou ik anders gezegd hebben dat
ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan
zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’
Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we
dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en
het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen
zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie
hebben hem zelf gezien.’
- Lied 823, uit Liedboek
1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk'lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
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5. O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
- Preek

In het huis
van Mijn Vader
zijn vele woningen
- Muziek
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
- Lied 501: 1,2,3, uit de Evangelische Liedbundel
1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
2. In Jezus' Naam, in Jezus' naam,
in Jezus' Naam zegen ik jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
- Zegen
- Lied 708: 1,6 Wilhelmus van Nassouwe
1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
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6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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