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                 Orde van dienst  
op 24 oktober 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Organist: Niek Schuringa 

   
  
- Woord van welkom 

 

- Lied 24: 1,2,4, uit Liedboek 
    

1.   De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 

 

2.   Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 

4.   Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Woord van genade 
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- Lied 1005: 1,4,5, uit Liedboek 
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

- Opdracht 
 

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

ubi caritas Deus ibi est. 
(vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.) 
 

- Gebed om de heilige Geest 
 
 

- Lezing in de Bijbel: Johannes 10: 1-10 
 

Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar 
ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar 
binnen gaat, is de herder van de schapen.  
 
Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept 
zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn 
schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen 
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hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist 
van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 
 
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde. 
Daarom vervolgde Hij: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen. 
Zij die vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben 
de schapen niet geluisterd.  
 
Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij 
zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te 
roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te 
geven in al zijn volheid. 

 

- Lied 276: 1,2,3 uit Liedboek 
 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat, 
muren van huid, ramen als ogen, 
speuren naar hoop en dageraad, 
huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnen gaan, 
om recht voor God te staan. 

 
2. Woorden van ver vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid, 
namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid, 
monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 

 
3. Tafel van Een, brood om te weten, 

dat wij elkaar gegeven zijn, 
wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim, 
breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood even verrijzenis. 

 
- Verkondiging 
 

Ik ben de deur 
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- Lied 23c: 1,2,3,4,5, uit Liedboek 
 

1.   Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 
 

2.   Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 

3.   Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 

4.   Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt u mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 

5.   Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 

- Lied 835: 1,2,3,4, uit Liedboek 
 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

 

2.   Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 

 

3.  Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
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4.  In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
- Zegen 

 


