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ONLINE – KERKDIENST 

                 Orde van dienst  
op 18 juli 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Organist: Freek Reitsema 

   
  
- Woord van welkom 

 

- Lied 84: 1,2, uit Liedboek 
    

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. 

 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Genadeverkondiging 
 

- Lied 939: 1,2,3, 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. 
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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. 
 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan 
 

- Opdracht 
 

- Lied 215: 1,5,6,7, uit Liedboek 
 
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer 't leven vindt, verstand en kracht. 
 

5. Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 

6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daag'lijks nader ons tot God. 
 

7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven ied're dag 
als ons gebed U loven mag. 
 

- Gebed om de heilige Geest 
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- Lezing in de Bijbel: Johannes 3: 14-21 
 

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de 
slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven 
heeft.  
 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, 
maar om de wereld door hem te redden.  
 
Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige 
Zoon.  
 
Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van 
de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, 
haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam 
is in alles wat hij doet.’ 

 
- Lied via de beamer: Alzo lief heeft God de wereld… 

https://youtu.be/W6eIVSUbsKU 
 

- Verkondiging 
 

Alzo lief heeft God de wereld 
 

- Lied 103C: 1,3, uit Liedboek 
 

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. 

 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
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- Gedenken van Geeske Slagter-van der Ploeg 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 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. 
 

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 
 


