DE KERKDIENST IN DE HOEKSTEEN VAN 22 AUGUSTUS 2021
Voorganger: ds. Ernst van Gulik
Orgel: Niek Schuringa
En zangers

- Woord van welkom
- Lied 25: 1,2, uit Liedboek
Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
- Bemoediging en groet
- Gebed om vergeving
- Woord van genade
- Lied 868: 1,2, uit Liedboek
Lof zij de Heer, de almachtige
Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here Lof zij de Heer,
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Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven
- Opdracht
- Lied 362: 1,2, uit Liedboek
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
- Gebed om de heilige Geest
- Lezing in de Bijbel: Matheus 28: 16-20
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en
toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de
aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’
- Lied 51: 1,3, uit Zingend gezegend (melodie van “Eens als de bazuinen klinken”
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Hoort! Een woord van eeuwig leven Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
gaat vertolken alle volken
wat u werd geopenbaard!
Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn rijk zult gij gewagen gaat dan heen, gaat wereldwijd;
als gij valt, zal Ik u dragen,
Ik ben met u, voor altijd!
- Verkondiging

Zie,
Ik ben met je,
al de dagen…
- Gemeentezang: lied 479: 1,3,4, uit Hemelhoog
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
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Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
- Gemeentezang, uit Liedboek, 802: 1,2,4,6, melodie Hatikva
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed
Die bij wat op aarde leeft
Nu geen burgerrechten heeft.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
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naar het land dat Ik u wijs.’
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
- Zegen
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