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ONLINE – KERKDIENST 

                 Orde van dienst  
op 15 augustus 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Pianiste: Moniek Timmer 

   
  
- Woord van welkom 

 

- Lied 95: 1,2,3 uit Liedboek 
    

1.   Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden.. 

 

2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 
de goden zijn Hem onderdaan; 
de hoge bergen houdt Hij staande. 
Het hart der aard' is in zijn hand. 
Hij riep de zee, Hij schiep het land. 
Hij is het, die de weg ons baande. 
 

3. Komt, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Woord van genade 
 

- Lied 657: 1,2,4 uit Liedboek 
 

1. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
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2. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, 
het lied op and`re lippen, draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: 
Het lied van Uw verlangen heeft mij aan `t licht getild. 
 

4. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven, om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.  
In ons gezang mag lichten, het komend bruiloftsfeest.. 
 

- Opdracht 
 

- Lied 568a, uit Liedboek (2x) 
 
1. Ubi caritas et amor. 

Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

(=Waar vriendschap en liefde is, daar is God”). 
 

- Gebed om de heilige Geest 
 
 

- Lezing in de Bijbel: Lukas 19: 1-10 
 

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs 
heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat 
voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij 
was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om 
Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.  
 
Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug 
naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam 
meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.  
 
Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig 
mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was 
gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef 
ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’  
 
Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij 
is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te 
redden wat verloren was.’ 
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- Lied 313: 1,2, uit Liedboek  
 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

 
2. God opent hart en oren, 

opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and're stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 
- Verkondiging 
 

Waar Jezus  
voor gekomen is 

 
- Gemeentezang: Lied 47: 1,2,3 uit Liedboek 
 

1. Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 
2. Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 
k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven.. 
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2. Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 

- Gemeentezang: lied 910: 1,2, uit Liedboek 
 

1. Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donk're regen 
een mild en klaar seizoen. 

 
2. Goddank, wij overdenken 

't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
 
 

- Zegen 
 


