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Orde van dienst  
op 27 februari 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Thema: "Samen is meer dan alleen” 
Muziek: Niek Schuringa en Moniek Timmer 

Lector: Marjan Ruiter 
 

 

- Woord van welkom 
 

- Lied 43: 1,2,4, uit Liedboek 
    

1.   O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o HEER, mijn toeverlaat. 

 
2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 

de sterke vesting van mijn hart ? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven ? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart ? 

 
3. Dan ga ik op tot uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Woord van genade 
 

- Lied 617, uit Hemelhoog 
 

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
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Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 
(Refrein) 

 
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 
(Refrein) 

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

- Opdracht 
 

- Kindermoment 
 

- Lied, uit de Evangelische Liedbundel 456: 1,2 Kijk eens om je heen 
 
 

1.   Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
 geef elkaar de hand, je bent niet alleen. 
 Want wij moeten samen delen, 
 samen zingen, samen spelen. 
 Ook al zijn wij nog maar klein: 
 samen spelen is pas fijn. 
 
2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
 wij zijn in de wereld niet alleen. 
 God kent ieder kind bij name, 
 zeg maar ja en zeg maar amen. 
 Ook al zijn wij nog maar klein, 
 God wil onze Vader zijn. 

 
 

- Gebed om de heilige Geest 
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- Bijbellezing: Prediker 4: 7-12 
 

Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook dat is leegte. 
Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zwoegt 
hij almaar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij 
zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel 
leegte en een trieste zaak.  
 
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen 
zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt 
de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is 
beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.  
 
Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand 
die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen 
wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand.  
 
Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. 
 

- Lied 723: 1,2, uit Liedboek 
 

1.  Waar God de Heer zijn schreden zet 
  daar wordt de mens, van dwang gered, 
  weer in het licht geheven. 
  Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
  wordt aan het volk dat Hem verwacht 
  de ware troost gegeven. 
  Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
  en schrijft in harten het geheim 
  van 's Vaders grote daden. 
  Zo leven wij om Christus' wil 
  te allen tijd gerust en stil 
  alleen van zijn genade. 
 
 2.  O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
  drijft rusteloos de eeuwen voort 
  dat mensen ook verzinnen. 
  En waar de weg onvindbaar scheen 
  mochten wij door geloof alleen 
  de tocht opnieuw beginnen. 
  Gij hebt de vaderen bevrijd 
  en uit het diensthuis uitgeleid 
  naar 't land van melk en honing. 
  Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
  opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 
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- Preek 

Samen is meer dan alleen 
 
 

- Lied, uit de Evangelische liedbundel 212: 1,2, Heer wat een voorrecht 
 

1.   Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 

 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
2. Samen te strijden in woord en in werk. 

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 

- Dankgebed en voorbeden 
 

- Lied 634: 1,2, uit Liedboek 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede stralen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!. 
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- Zegen 
 

- Als AMEN, uit de Evangelische liedbundel 501: 1,2,3, Vrede van God 
 

1. Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 
2. In Jezus' naam, in Jezus' naam, 

in Jezus' naam zegen ik jou 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 
3. Heilige Geest, de Heilige Geest, 

de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 


