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Orde van dienst  
op 10 juli 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Organist: Irma Wildenboer 
 

 
 

- Woord van welkom 
 

- Zingen, uit Liedboek 84: 1 
    

1.   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 
- Stilte, bemoediging en groet 

 

- Gebed 
 

- Openbare geloofsbelijdenis 
 

- Kijken en luisteren naar het liedje Adam, where are you, 
https://youtu.be/EiCINn9x1Xg 

 

- Adam vertelt waarom hij belijdenis doet 
- Geloofsbelijdenis met Belijdenisvragen aan Adam 
- Handoplegging, zegen en Bijbeltekst mee. 
- Verwelkoming door de gemeente. 
 

Gemeente, wilt u Adam 
naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof,  
en wilt u hem helpen Christus na te volgen?  
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Draag Adam die belijdenis heeft afgelegd,  
en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
 
Welkom, Adam 
welkom in de kerk van Christus 

 
- Gedicht Jedidja 
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- Zingen, uit de Opwekkingsbundel, 733 
 

De zon komt op, maakt de morgenwakker; 
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. 
 
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. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uwliefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijvenzingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

(Refrein) 
 

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 2x) 
 

slot: 
 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

(Refrein 2x) 
 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam.. 

 
 

- Bijbellezing: Lukas 18: 35-43 
 

Toen Hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te 
bedelen.  
 

Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was.  
 

Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus van Nazaret komt voorbij.’ Daarop riep de blinde: 
‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’  
 
Degenen die vooropliepen, berispten hem en zeiden dat hij moest zwijgen, maar 
hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’  
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Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij Hem moest brengen.  
 

Toen deze voor Hem stond, vroeg Hij hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De 
blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik kan zien.’ Jezus zei: ‘Zien zult u! Uw geloof 
heeft u gered.’  
 

Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde Hem terwijl hij God loofde.  
 

Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God. 
 

- Preek 

Waar ligt jouw focus? 
 

- Zingen, uit de Opwekkingsbundel, 705 
 

Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
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Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad 
 
Zo heb Ik ook jou liefgehad.  
Zo heb ik ook jou liefgehad. 

` 
- Presentatie World Servant gangers 

 
- Persoonlijke bijdrage Marsha en Hidde 

 
- Zegen World servant gangers 

 
God geeft jou… 
Voor elke storm een regenboog. 
Voor elke traan een glimlach 

 
Voor elk verdriet een belofte. 
Voor moeilijke tijden een zegen. 
Voor ieder probleem 
een trouwe vriend om je te steunen. 
Voor elke zucht een prachtig lied. 
En voor ieder gebed een antwoord. 
 

- Zingen, uit de Opwekkingsbundel, 710 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagenlang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
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Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 

- Dankgebed en voorbeden 
 

- Zingen, uit Liedboek, 913: 1,2 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

 

2.   Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 
- Zegen 


