ONLINE – KERKDIENST

Orde van dienst
op 8 augustus 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. R. v.d. Beld, Baarn
Thema: Over grenzen nabij
Organist: Freek Reitsema
m.m.v.: zangers

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
- Woord van welkom en afkondigingen
- Aanvangslied: Psalm 119:52 en 53
52. Heer, uw bestel staat als een vast gebouw
waarin Gij woont, rechtvaardig en waarachtig.
Gij maakt in uw onwankelbare trouw
uw volk steeds uw getuigenis deelachtig.
Mijn drift verteert mij, als ik hen aanschouw
die traag van hart zijn en U niet indachtig.
53. Uw woord is louter en volkomen rein.
Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere.
Al word ik ook veracht, al ben ik klein,
met uw beloften blijf ik stil verkeren.
Heer, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn,
uw wet is waar, uw recht zal triomferen.
- Bemoediging
Vg: Helpen doet de Heer onze God
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg: Die trouw blijft over grenzen heen
GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS
- Drempelgebed met Lied 219 (staande 3x)
1. Licht om te leven de duisternis voorbij,
wordt ons gegeven en maakt ons blij.
- Kyriëgebed
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- Glorialied: Lied 413: 1 en 2
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

DIENST VAN HET WOORD
- Gebed
- Bijbellezing (OT): 2 Koningen 4:8-18
Elisa en de vrouw uit Sunem
8Op

zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die
hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer
als hij langs Sunem kwam bij haar eten. 9De vrouw zei tegen haar man: ‘Die
godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. 10Laten we op het
dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een
stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons
komt.’
11Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging
rusten in het voor hem ingerichte vertrek. 12Hij vroeg zijn knecht Gechazi de
gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was
gekomen 13zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen
in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar
bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger?’ Maar de vrouw
antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn eigen volk.’ 14Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik
echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon,
en haar man is al oud.’ 15Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar,
de vrouw kwam in de deuropening staan 16en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag
over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde godsman,’
antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets voor.’ 17Maar de vrouw werd zwanger
en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd.
18Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader,
die met de maaiers op het land was, 19riep hij plotseling uit: ‘Mijn hoofd! Mijn
hoofd!’ De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen.
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- Zingen: Lied 887
1. Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
2. Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
3. Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
- Bijbellezing (NT): Marcus 7:24 -30
Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
24Hij

ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek
in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte
het hem niet onopgemerkt te blijven. 25Integendeel, er kwam al meteen een
vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer.
Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. 26Deze vrouw was
van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter
de demon uit te drijven. 27Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg
te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het
aan de honden te voeren.’ 28De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de
tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29Hij zei tegen haar:
‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’
30En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te
zijn.
- Zingen Lied 647
1. Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
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3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
4. Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam
- Overdenking
- Zingen: Lied 391
1. Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
‘Tot u ben Ik gezonden.’
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?
2. Hij gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven,
gaf doden weer het leven –
waar Hij voorbijging werd het licht.
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?
3. Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
‘Hiertoe ben Ik gekomen,
doe dit tot mijn gedachtenis.’
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?
4. En alwie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
- Gebeden:
-voorbeden
-dankzegging
-'Onze Vader'
- Slotlied: Lied 968:1-2-4-5
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
4. In ’t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.
5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
- Zegen, die met driemaal 'amen' wordt beantwoord.
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