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Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. 
Martin Luther King   

              
 

Orde van dienst  
op 14 augustus 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Sita Hofstra 

Pianiste: Moniek Timmer 
 

- Welkom en mededelingen 
 

- Eerste lied: Psalm 74: 1, 2, 7 en 14 “Waarom, o God, verstoot gij voor 
altoos” 

    

1.  Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos, 
verzengt uw toorn de schapen uwer weide? 
Gedenk uw erfdeel dat Ge in oude tijden 
verloste en tot gemeente U verkoos. 
 

2.   U is de dag, U is de nacht, o Heer. 
De zon, de sterren rusten in uw handen. 
Gij stelt een grens vast tussen zee en landen, 
bepaalt de tijd voor der seizoenen keer. 
 

7.   En toch, ik weet, mijn koning is de Heer, 
van oudsher deed Hij heil op aarde dagen, 
deelde de zee en heeft de draak verslagen. 
Hij sloeg de monsters van de oervloed neer. 
 

14. Sta op, o God, sta op, beslecht uw pleit 
en maak een einde aan de hoon der dwazen. 
Vergeet niet hoe uw tegenstanders razen 
en hoe hun overmoed ten hemel schreit. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en openingsgebed: Lied 298 in wisselzang gezongen 
1e regel: Sita solo 
Regels I: vrouwen 
Regels II: mannen 
 

Solo Eeuwige, onze God, 
I wij die U nooit hebben gezien, 
II zie ons hier staan. 
I Wij die van U hebben gehoord, 
II hoor Gij ons aan. 
I Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 
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II wees onze hulp, 
I en dat Gij alles hebt gemaakt, 
II maak alles nieuw, 
I en dat Gij ons bij name kent, 
II leer ons U kennen. 
I Die Bron van Leven wordt genoemd, 
II doe ons weer leven. 
I Die hebt gezegd: Ik zal er zijn. 
II wees hier aanwezig. 
 

- Groet: 
 

V De Heer zij met u! 

A Ook met u zij de Heer! 

 

- We begroeten elkaar 
 

- Gebed om ontferming 
We besluiten elke bede met het zingen van: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Glorialied: Lied 305 “Alle eer en alle glorie” 
 

1.   Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2.  Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

3.  Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
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- Waar het over gaat, vandaag 
 

- Gebed om Gods Geest: Lied 221 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
 

1.   Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2.  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

3.  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

- Lezing: Jeremia 23: 23-32 (uit NBV21) 
 
23Ben Ik alleen een God van dichtbij, 
ben Ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER. 
24Als iemand zich verbergt, 
zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. 
Ben Ik niet overal, 
in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER. 
25Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze 
roepen: “Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26Hoe lang nog blijven die 
leugenachtige profeten hun eigen verzinsels verkondigen? 27Hoe lang nog zijn ze 
erop uit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten 
vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? 28Een profeet 
die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft 
mijn woorden betrouwbaar weer. 
Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER. 
29Is mijn woord niet als een vuur, 
als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER. 
30Ik zal ze straffen – spreekt de HEER –, Ik zal ze straffen, die profeten die 
elkaars woorden stelen maar zeggen dat ze namens Mij spreken 31en steeds zo 
zelfverzekerd “spreekt de HEER” roepen; 32Ik zal ze straffen – spreekt de HEER –
, die profeten die leugenachtige dromen vertellen, want met hun leugens en 
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bedrog misleiden ze mijn volk. Ik heb hen niet gezonden en hun niets 
opgedragen, en ze zijn dit volk op geen enkele manier tot nut – spreekt de HEER. 
 

- Zingen: Lied 905: 1 en 4 “Wie zich door God alleen laat leiden” 
 

1. Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 

- Lezing: Hebreeën 11: 13-31 (uit NBV21) 
 
13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen 
werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze 
zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14Door 
zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15En 
daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, 
anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze keken reikhalzend uit 
naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor 
hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt. 
17Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer 
opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te 
offeren. 18Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht 
krijgen,’ 19zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de 
dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van 
voorafbeelding. 20Door zijn geloof zegende Isaak Jakob en Esau, ook met het oog 
op de toekomst. 21Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van 
Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. 
22Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van 
het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan mee te nemen. 
23Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden 
verborgen houden. Ze zagen dat het een mooi kind was en waren niet bang voor 
het bevel van de koning. 24Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen 
werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. 25Liever 
werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel 
had bij de zonde; 26omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad 
van Christus hoger dan de schatten van Egypte. 27Door zijn geloof verliet hij 
Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de 
Onzienlijke. 28Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten 
met bloed besprenkelen opdat de doodsengel Israëls eerstgeborenen geen haar 
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zou krenken. 29Door hun geloof konden de Israëlieten door de Rode Zee trekken 
als over droog land; toen de Egyptenaren dat ook probeerden werden zij 
verzwolgen. 30Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven 
dagen lang omheen getrokken was. 31Door haar geloof ontving de hoer Rachab 
de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame inwoners 
van haar stad omgekomen. 
 

- Zingen: Lied 802: 1, 4, 5 en 6 “Door de wereld gaat een woord” 
  
1. Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
4. Door de wereld klinkt een lied, 

tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
5. Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 

 
6. Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 
 

- Preek 
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- Zingen: Lied 16B “Behoed mij, o God” 
2x NL 
2x Duits 

 

1. Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U 
wijst mij de weg ten leven. Bij U is 
vreugde, blijvende vreugde. 

 

1. Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. Du 
zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist 
Freude, Freude in Fülle.. 

 
 

- Staande: geloofsbelijdenis 
 

Jezus van Nazareth. 
 

Eindelijk iemand die zegt: 
"Ik ben gekomen om te dienen" 
en niet: het gaat erom 
carrière te maken. 
 

Eindelijk iemand die zegt: 
"Heb je naaste lief als jezelf" 
en niet: het komt er maar op aan 
dat je ieder het zijne geeft. 
 

Eindelijk iemand die zegt: 
"Ik ben de goede herder, 
Ik zet mijn leven in voor de schapen" 
en niet: ben ik de hoeder van mijn broeder? 
 

Eindelijk iemand die zegt: 
"Je zonden zijn je vergeven" 
en niet: wie eenmaal steelt, 
is altijd een dief. 
 

Eindelijk iemand die zegt: 
"Ik maak alle dingen nieuw" 
en niet: de geschiedenis herhaalt zich. 
 

Eindelijk iemand die zegt: 
"Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven." 
en niet: dood is dood. 
 

Hij is Jezus Christus, de opgestane Heer. 
Hij is de Heer van ons leven. 
Amen. 
 

- Gebeden 
 

- Aankondiging van de collecten 
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- Slotlied: Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

- Zegen 
 

V: In ons hart en in ons huis 
A: De zegen van God. 
V: In ons komen en in ons gaan 
A: De vrede van God. 
V: In ons leven, op onze zoektocht, 
A: De liefde van God. 
V: Bij het einde, nieuw begin, 
A: De armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen. 
 Amen. 


