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ONLINE – KERKDIENST 

                 Orde van dienst  
op 17 oktober 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Organist: Egbert van Goor 

   
  
- Woord van welkom 

 

- Lied 138: 1,2 uit Liedboek 
    

1.   U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 

 

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt het U, o Here! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond hebt willen leren. 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Woord van genade 
 

- Lied 713: 1,2,3 uit Liedboek 
 

1. Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
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2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 

3. Al leeft uw volk verschoven 
kyrieleison, 
in 't land van vuur en oven, 
in 't land van Babylon, 
al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 
 

- Opdracht 
 

- Lied 841: 1,2, uit Liedboek 
 
1. Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 
 

2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 

- Gebed om de heilige Geest 
 
 

- Lezing in de Bijbel: Exodus 5: 22-23; 6:1-12 
 

Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de HEER en zei: ‘Heer, waarom behandelt u 
dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? Vanaf het moment dat 
ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, wordt het 
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volk nog slechter door hem behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd – 
integendeel!’ 
 
Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen: ik 
zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn 
land wegjagen.’ 
 
God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob 
verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan 
hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen 
beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond.  
 
Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de 
Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 
Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de 
Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan 
bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar 
straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie 
zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je 
door de Egyptenaren is opgelegd.  
 
Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob 
beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ Mozes bracht 
dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos 
als ze waren door de zware dwangarbeid. 
 
Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Ga naar de farao, de koning van Egypte, en zeg 
hem dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken.’ Maar Mozes 
antwoordde: ‘Als de Israëlieten al niet naar me luisteren, zal de farao dat dan wel 
doen? Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden.’ 

 

- 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. 
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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 
 

Ik zal je God zijn 
 

- Gemeentezang: Lied 904: 1,4,5 uit Liedboek 
 

1. Beveel gerust uw wegen, 
Al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 

 
4. Wel kan zijn hulp vertragen, 

en 't schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 

 
5. Maar blijft gij met vertrouwen 

naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 

- Gedenken 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
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- Gemeentezang: Lied 413: 1,2,3 
 

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 Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 

3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
 
 

- Zegen 
 


