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Orde van dienst  
op 15 mei 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Organist: Freek Reitsema 
 

 

- Lied voor de dienst, uit de Evangelische Liedbundel 362: 1,2,3,5 
 

1.   God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd,  
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit.  

 
2. Lam dat de zonden draagt,  

Lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis - 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 

 
3. Licht van de overkant, 

fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land  
geleidt wie lopen in uw licht, 
zie, over hun gezicht 
valt al de glans der eeuwigheid.  

 
5. God in ons midden, 

Heer, wij aanbidden 
met al de heiligen uw beleid,  
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 

 

- Welkom en mededelingen 
 

- Zingen, uit Liedboek, 89: 1,8 
    

1.   Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
 Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
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8. Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, 
 geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. 
 Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 
 en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 
 Gij Heil'ge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven 
 een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.. 

 

- Stilte, bemoediging en groet 
 

- Gebed om vergeving 
 

- Woord van genade 
 

- Zingen, uit Liedboek 723: 1 
 

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. 

 
- Opdracht 

 
- Zingen, uit Liedboek, 723: 2 

 
 

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. 

 
 

- Gebed om de heilige Geest 
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- Lezing in de Bijbel: Johannes 13: 31-38 
 

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar 
geworden, en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem 
zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu 
onmiddellijk.  
 

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar 
wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, 
daar kunnen jullie niet komen.”   
 

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 
moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat 
jullie mijn leerlingen zijn.’ 
 

Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga 
ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ ‘Waarom 
kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus.  
 

Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor 
de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. 
 

- Zingen, uit Liedboek, 313: 1,2 
 

1. Een rijke schat van wijsheid 
 schonk God ons in zijn woord. 
 Hebt moed, gij die op reis zijt, 
 want daarmee kunt gij voort. 
 Gods woord is ons een licht, 
 en elk die in vertrouwen 
 daarnaar zijn leven richt, 
 die zal erin aanschouwen 
 des Heren aangezicht. 
 
2.   God opent hart en oren, 
 opdat wij in geloof 
 zijn roepstem zouden horen, 
 voor and're stemmen doof. 
 Gods woord gordt mensen aan, 
 om zonder te versagen 
 het smalle pad te gaan 
 en stil het kruis te dragen 
 achter hun Heiland aan. 

 
 

- Preek 

Grootheid 
van Christus 
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- Zingen, uit Liedboek, 412: 1,2,4 
 

1.   Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
 Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
 U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 
 onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
 Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
 wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 

2.   U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, 
 profeten, martelaars vermelden daar uw eer. 
 Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, 
 in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. 
 Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, 
 onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen! 
 

4.   U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, 
 des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid! 
 De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: 
 Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. 
 Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen 
 en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen. 

 
- Dankgebed en voorbeden 

 

- Collecte 
 

- Zingen, uit Liedboek, 871: 1,2,3,4 
 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
 gaat om de grote aarde om, 
 de maan zijn lichte banen trekt, 
 zover het verste land zich strekt. 
 

2.   Het lied in alle talen zal 
 zijn liefde loven overal, 
 en uit de kindermond ontspringt 
 de lofzang die zijn naam omringt. 
 

3.   Zijn rijk is volle zaligheid, 
 wie was gevangen wordt bevrijd, 
 wie moe was komt tot rust voorgoed, 
 wie arm was leeft in overvloed. 
 

4.   Laat loven al wat adem heeft 
 de koning die ons alles geeft. 
 O aarde om dit nieuw begin 
 stem met het lied der eng'len in. 
 

- Zegen 


