ONLINE – KERKDIENST

Orde van dienst
op 20 juni 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Piano: Moniek Timmer
m.m.v.: zangers
- Woord van welkom
- Lied 32: 1,3, uit Liedboek
1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aanheil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.
3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.
- Stil gebed, bemoediging en groet
- Gebed om vergeving
- Lied 885: 1,2, uit Liedboek
1. Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
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2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
- Gebed om de Heilige Geest
- Lezing in de Bijbel: 2 Korintiërs 5: 11-21
Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet
precies wie en wat wij zijn; hopelijk weet u het ook wanneer u te rade gaat bij
uw geweten. We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de
mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op
uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan
is het voor God; zijn we bij zinnen, dan is het voor u.
Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één
mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en
dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden
leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom
beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld;
ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude
is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons
door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de
wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging
van de verzoening toevertrouwd.
Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus
vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende
voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God
konden worden.
- Lied 809 (3 keer) uit Liedboek
1. Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?
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- Verkondiging

De kracht
van het loslaten
- Muziek
- Collecte: Kerk in Actie, vluchtelingen
- Dankgebed en voorbeden
- Lied 389: 1,2,3,4 uit Liedboek
1. Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is Uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer
2. De beker die de ronde doet,
het is de omloop van Uw bloed
het spreekt van een geheimenis,
Uw hartslag die ons leven is.
3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.
4. Gij Die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, Die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed
- Heilig Avondmaal
- Als dank aan het eind van het Avondmaal, lied 381: 1,2,6
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.
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6. U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
- Met zijn allen zingen, Lied 726: 1,2,3,4, uit Liedboek
1. Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zijn.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
2. Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen,
die nu stralende verschijnt.
3. Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed des Lams gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, hun Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.
4. Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier,
volgend U in uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.
Met uw lijden medelijdend,
medestervend in uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot.
- Zegen
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