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Orde van dienst  
op 13 februari 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Thema: “Ik sta voor de deur en klop aan.” 
Organist: Egbert van Goor 

 
 

- Woord van welkom 
 

- Lied 24: 1,4, 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. 

 
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Woord van genade 
 

- Lied 885: 1,2, uit Liedboek 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
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Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

- Kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 

- Opdracht 
 

- Lied 911: 1,2,4, uit Liedboek 
 
 

1.   Rots waaruit het leven welt, 
berg mij voor het wreed geweld; 
laat het water met het bloed  
dat Gij stort in overvloed 
als een bron van Sion zijn,  
die ontspringt in de woestijn.  

 
2. Niet de arbeid die ik lijd,  

niet mijn ijver en mijn strijd,  
niet mijn have en mijn goed  
komt uw eisen tegemoet, 
ook mijn tranen en verdriet  
zijn voor niets, redt Gij mij niet.   

 
4. Wat ik in mijn handen houd  

is uw kruis tot mijn behoud.  
Gij die naakten overkleedt,  
die tot redding zijt gereed,  
die melaatsen rein doet zijn,  
kleed mij, red mij, maak mij rein. 

 
 

- Gebed om de heilige Geest 
 

- Bijbellezing: Openbaring 3: 14-22 
 

“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods 
schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar 
koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u 
uitspuwen.  

 

U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U 
beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom 
raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; 
witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer 
hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.  
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Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom 
tot inkeer.  

 

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, 
zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. 

 

Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf 
overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, 
moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”’ 
 

- Lied 675: 1, uit Liedboek 
 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

- Verkondiging 

“Ik sta voor de deur 
en klop aan.” 

 
 

- Lied 747: 1,2, uit Liedboek 
 

1.   Eens komt de grote zomer 
 waarin zich 't hart verblijdt. 
 God zal op aarde komen 
 met groene eeuwigheid. 
 De hemel en de aarde 
 wordt stralende en puur. 
 God zal zich openbaren 
 in heel zijn kreatuur. 
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 2. Geen woord kan het bereiken, 
 het is aan niets gelijk, 
 met niets te vergelijken 
 dat schone koninkrijk. 
 Als God zich openbaren 
 zal op de jongste dag 
 dan zullen wij ervaren 
 wat Hij met ons vermag. 

 
- Als geloofsbelijdenis, via YouTube: “Heer u bent mijn leven”, 

https://youtu.be/Iz_9AATSgGs 
 

- Dankgebed en voorbeden 
 

- Lied 416: 1,2,4, uit Liedboek 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
- Zegen 

 


