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Orde van dienst  
op 29 mei aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: ds. H. Engelsma uit Wijnjewoude 

Organist: Freek Reitsema 
Thema: Zegenende handen 

 
- Zingen voorafgaande aan de dienst: Lied 663:1,2 Al heeft Hij ons verlaten 

 

1.   Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

 

2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 

- DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

- Woord van welkom en afkondigingen 
 

- Aanvangslied: Psalm 27:4,7  Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde 
 

4.   Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 
 

7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
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- Bemoediging 

 

Vg:  Helpen doet de Heer onze God 

GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Vg:  Die trouw blijft over grenzen heen 

GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 

 

- Drempelgebed 
 

- (Gesprek met kinderen; daarna gaan ze naar de kinderdienst) 
 

- Kyriëgebed 
 

 
- Glorialied: Lied 665:1,2,3,4,5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd 

 

1.  Om Christus’ wil zijn wij verblijd. 
Hij heeft in alle menselijkheid 
– een zoon die naar zijn vader aardt – 
God in het vlees geopenbaard. 
 

2.  Loof Hem, die van de Geest ontving 
voor altijd zijn rechtvaardiging, 
de Geest, die Hem herleven doet 
in mensen, menselijk vlees en bloed. 
 

3.  Hij die, ontheven hemelhoog, 
te stralend voor het sterflijk oog, 
aan de engelen verschenen is 
in ’t licht van zijn verrijzenis, – 
 

4.  Hij is aanwezig in het woord, 
dat wordt gepredikt en gehoord 
in heel de wereld en geloofd, 
en dat ons zegent hoofd voor hoofd. 
 

5.  Om Christus’ wil zijn wij verblijd, 
die inging in Gods heerlijkheid 
en voor Gods ogen, stralend schoon, 
is wat wij zullen zijn, – de Zoon. 
 
 

- DIENST VAN HET WOORD 
 

- Gebed 
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- Bijbellezing (OT): Genesis 1:26 t/m 28 
 

26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij 
moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de 
hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 
27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: 
‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: 
heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren 
die op de aarde rondkruipen.’ 
 

- Zingen: Lied 513:1 God heeft het eerste woord 
 

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 

- Bijbellezing (NT): Lucas 1:18 t/m 23 
 

18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers 
een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben 
Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede 
nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, 
die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet 
kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af 
waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon 
hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had 
gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn 
tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.’ 
 

- Bijbellezing (NT): Lucas 24:46 t/m 53 
 

46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, 
maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48en dat in zijn naam alle 
volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden 
worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in 
Jeruzalem. 49Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt 
ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en 
zegende hen. 51Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde 
terug naar Jeruzalem, 53waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. 
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- Zingen: Lied 513:3,4 
 

3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 

- Overdenking 
 

- Zingen: Lied 662:1,2,3,4 Heer, kom in deze tijd 
 

1. Heer, komt in deze tijd 
uw heerschappij, 
het einde van de strijd, 
de stad waar vrij, 
uit boze droom ontwaakt, 
de mensen wonen, 
tot een gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen?. 

 

2. Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 
 

3. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 
 

4. Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 
zoals Hij van ons scheidde. 
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- DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

- Gebeden 
- voorbeden   

  - dankzegging 
   - 'Onze Vader' 

 
- Powerpoint presentatie van de diaconie en de bankrekeningnummers 

 
- Slotlied: Lied 415:1,2,3 Zegen ons, Algoede 

 
1. Zegen ons, Algoede, 

neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 

2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

- Zegen, besloten met AMEN, AMEN, AMEN 
 


