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ONLINE – KERKDIENST 

                 Orde van dienst  
op 1 augustus 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Organist: Niek Schuringa 

   
  
- Woord van welkom 

 

- Lied 62: 1,5 uit Liedboek 
    

1.   Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots  
mijn naam rust in de schutse Gods.  
O volk, uw God laat u niet vallen  
Als gij voor Hem uw hart uitstort  
vertrouw dat gij gezegend wordt  
God is een schuilplaats voor ons allen. 

 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Woord van genade 
 

- Lied 216: 1,2,3 uit Liedboek 
 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
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- Opdracht 

 
- Lied 833:1, uit Liedboek (2 keer) 

 
1. 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 
 
 

- Lezing in de Bijbel: Genesis 9: 8-17 
 

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 
 
‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle 
levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit 
de ark is gekomen, alle dieren op aarde.  
 
Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een 
vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te 
vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van 
het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn 
boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de 
aarde.  
 
Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar 
wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit 
weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als 
ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende 
verbond tussen God en al wat op aarde leeft.  
 
Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende 
wezens op aarde gesloten heb.’ 

 
- Lied 2, uit Zingend gezegend  

(melodie van Gezang 281, “Jezus zal heersen waar de zon”) 
 

1. In zeven kleuren rijst omhoog  
een hemelpoort, een ereboog – 
de wolken wit, de hemel blauw:  
God blijft altijd de aarde trouw.  

 
2. Hier kust de boog van zijn verbond  

met zeven zegels onze grond;  
de Heer laat ons geen dag alleen,  
zijn trouw breekt door de wolken heen.  
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3. Al vallen sterren, zon en maan,  

al rollen golven af en aan,  
de zee ligt in Gods rechterhand,  
zijn handpalm is ons vaderland.  

 
4. Al laait er in het laatste uur  

een wereldbrand, een zee van vuur,  
geen vlam doet deze boog vergaan –  
vast zal de nieuwe aarde staan! 

 
5. Wie wandelt met de Heer, die gaat 

Vandaag of morgen, vroeg of laat, 
Als Noach met zijn huisgezin 
Door deze poort Gods toekomst in. 

 
- Verkondiging 
 

Mijn boog  
in de wolken 

 
- Gemeentezang: Lied 460: 1,2,3, uit Hemelhoog 
 

1. 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'. 

 
2. 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'. 
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3. 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 
 

- Gemeentezang: Lied 886, uit Liedboek 
 

1. Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 

 
2. Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
D'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
Slechts van U alleen. 
 
 

- Zegen 
 


