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Orde van dienst  
op 30 januari 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Thema: Het oordeel van Jezus 
Organist: Niek Schuringa 

Koortje 
 

 

- Woord van welkom 
 

- Zingen, uit Liedboek, 138: 1,2 
    

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 
 

Zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 376: 1, 2 
 

1. Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
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2. Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts voor u alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

- Opdracht 
 

- Gebed om de heilige Geest 
 

- Bijbellezing: Johannes 2: 13-21 
 

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof 
hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de 
geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze 
allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de 
wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de 
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn 
Vader!’  
 

Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis 
zal mij verteren.’ Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u 
dit mag doen?’   
 

Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen 
weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ 
zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar hij sprak 
over de tempel van zijn lichaam. 
 

Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd 
had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had 

 
- Zingen, uit Liedboek voor de kerken, Gezang 416: 2 

 

1. Gedankt moet zijn de Heer, 
de God, die eeuwig leeft, 
dat Hij ons 't zijner eer 
dees overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht 
des Heren al gewracht! 
O Heer, o Heer, o Heer, 
hoe groot is uwe macht! 

 
- Preek 

Het oordeel van Jezus 
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- Zingen, uit Liedboek, 971: 1,2,3 
 

1.   Zingt een nieuw lied voor God de Here 
 en weest van harte zeer verblijd. 
 God wil alhier met ons verkeren, 
 hier wordt een huis voor Hem bereid. 
 Hij heeft de hand 
 en het verstand 
 gezegend voor het werk, 
 de bouw van Christus' kerk. 
 
2.  God wil aan ons telkens weer tonen 
 dat Hij genadig is en trouw. 
 Dat Hij met ons samen wil wonen, 
 geeft ons de moed voor dit gebouw. 
 Maar niet met steen 
 en hout alleen 
 is 't grote werk gedaan. 
 't Zal om onszelve gaan. 
 
3.  De Heil'ge Geest geeft taal en teken. 
 Christus deelt al zijn gaven uit. 
 De Vader zelf wil tot ons spreken 
 en elk verstaat wat het beduidt. 
 Wees ons nabij 
 en maak ons vrij 
 in dit uw heiligdom. 
 Kom, Here Jezus, kom! 

 
- Bevestiging ambtsdragers 

 

Vraag aan de gemeente: 
Gemeente van de protestantse gemeente Leek Oldebert,  
dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen. 
Wilt u en in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt? 
Belooft u hen te omringen met uw gebeden  
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer.  
Wat is daarop uw antwoord? 
 

- Gedenken Jannie Tonnis de Graaf 
 

- Dankgebed en voorbeden 
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- Zingen, uit het Liedboek 968: 1,5 
 

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. 

 
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 

 
- Als amen zingen we, uit de evangelische liedbundel 501: 1,2,3 

 
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 geef ik jou 
 Vrede van Hem, vrede van God. 
 De vrede van God zij met jou. 
 
3. Heilige Geest, heilige Geest, 
 de heilige Geeest zij met jou. 
 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 

 


