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Orde van dienst  
op 9 maart 2022 aanvang 19:30 uur    

in de Hoeksteen 
Biddag voor gewas en arbeid  
 Voorganger: Ds. Sita Hofstra 

Pianiste: Moniek Timmer 
 

- Welkom en mededelingen 
 

- Eerste lied: Psalm 65: 1 en 5 
    

1.   De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

5. Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Psalmgebed: Lezen Psalm 145: 1 t/m 9 en 14 t/m 16 
 

1451Een loflied van David. 

U, mijn God en koning, wil ik roemen, 

uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 
2Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, 

uw naam loven tot in eeuwigheid: 
3‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, 

zijn grootheid is niet te doorgronden.’ 
4Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, 

uw machtige daden verkondigen. 
5Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, 

ook ik wil uw wonderen bekendmaken. 
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6Laten zij getuigen van uw geduchte daden, 

ook ik wil van uw grootheid vertellen. 
7Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, 

uw gerechtigheid luid bezingen: 
8‘Genadig en liefdevol is de HEER, 

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9Goed is de HEER voor alles en allen, 

hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’ 

 
14‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, 

wie gebukt gaat richt hij op. 
15Allen zien hoopvol naar u uit, 

u geeft voedsel, op de juiste tijd. 
16Gul is uw hand geopend, 

u vervult het verlangen van alles wat leeft. 

 

- Zingen: Lied 807: 1,2 en 4 “Een mens te zijn op aarde” 
 

1.  Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 

2.  De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 

4.  De mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
 
 

- Gebed 
 

- Lezing: Prediker 2: 20-27 
 

20Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had 
gezwoegd onder de zon. 21Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt 
bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het 
iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en 
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een uiterst kwade zaak. 22Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij 
moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 
23maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij 
onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. 
Ook dat is leegte. 24Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij 
zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij 
moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van 
God. 25Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik 
ermee instem? 26Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en 
vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar 
moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en 
najagen van wind. 

 
- Zingen: Lied 720 “Alleen te leven om te zwoegen” (graag eerst even 

voorspelen) 
 

1. Alleen te leven om te zwoegen, 
te zuchten voor de dag begint, 
gedreven door een heilig moeten, 
het is als najagen van wind. 
 

2. Alleen te leven om te weten, 
terwijl je nooit het antwoord vindt. 
Gods daden zijn niet na te meten: 
ook dit is najagen van wind. 

 
3. Alleen te leven om te tellen 

wat je vandaag of morgen wint, 
maar niets kan je tevredenstellen, 
het is als najagen van wind. 

 
4. Alleen te leven om te dragen 

en nooit weer worden als een kind, 
altijd jezelf maar overvragen, 
ook dit is najagen van wind. 

 
5. Geniet het leven als een gave. 

Geen mens weet wat hij morgen vindt, 
dus werp je brood uit op het water 
en let niet altijd op de wind. 

 
- Lezing: Matteüs 6:19-23 

 
19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en 
dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar 
vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 
21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
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22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je 
lichaam verlicht zijn. 23Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam 
duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die 
duisternis! 

 
- Zingen: Lied 717 “Waartoe geploegd als ’t zaad” 
 

1. Waartoe geploegd, als ’t zaad 
niet valt in goede aarde? 
O God, of Gij ons haat? 
Wat heeft ons werk voor waarde? 
Met onkruid ruig en sterk 
vecht iedereen zich moe 
en de opbrengst van ons werk 
valt straks een ander toe. 

 

2. Zeg ons, welk voordeel heeft 
een mens, van al zijn streven? 
Hij wint zijn brood en leeft, 
maar, Here, is dat leven? 
Wij kunnen hier toch niet 
bestaan bij brood alleen? 
In moeiten en verdriet 
gaat zo ons leven heen. 

 

3. Heer, als er dan geen zin 
is in ons werk gelegen, 
leg Gij een zin daarin, 
verkeer de vloek in zegen, 
opdat wij als weleer 
bewonen zonder pijn 
een aarde, waar wij weer 
gelukkig kunnen zijn. 
 

4. Betrek ons eens voor al 
op Hem die alle dingen 
eenmaal nieuw maken zal, 
dat wij in duizelingen 
zien wat ons oog niet ziet 
en ons verblijden zeer, 
dat onze arbeid niet 
vergeefs is in de Heer. 
 

- Preek 
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- Zingen: “Zoek eerst het Koninkrijk van God” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gebeden, afgesloten met stil gebed en het Oekraïense Onze Vader: 
https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o 
 

- Collecte 
 

- Slotlied: Lied 978: 1, 2 en 4 “Aan U behoort, o Heer der heren” 
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
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2. Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

- Zegen 
 


