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Orde van dienst  
op 17 juli 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Organist: Niek Schuringa 
 

 
 

- Woord van welkom 
 

- Zingen, uit Liedboek, 33: 1,7,8 
    

1.   Komt nu met zang en roert de snaren, 
 gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
 Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
 een lofzang in de mond gelegd. 
 Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
 't feestlied ingezet! 
 Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
 steekt de loftrompet. 
 
 7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
 op Gods genadig aangezicht. 
 Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
 God houdt het oog op hem gericht. 
 Ja, Hij kent de zijnen, 
 Hij laat niet verkwijnen 
 wie zijn hulp verbeidt. 
 Koninklijk van gaven 
 wil de Here laven 
 wie ontbering lijdt. 
 
 8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
 ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
 Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
 zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
 Laat te allen tijde 
 uwe liefd' ons leiden, 
 uw barmhartigheid. 
 God, op wien wij wachten, 
 geef ons moed en krachten 
 nu en voor altijd. 
 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- Gebed 
 

- Woord van genade 
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- Zingen, uit Liedboek, 935: 1,2,3 
 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 

 

2. Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 

 

3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 

- Opdracht 
 

- Gebed om de heilige Geest 
 

- Lezing in de Bijbel: Filippenzen 3: 1-11 
 

1Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb 
er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen 
bestwil. 2Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die 
versnijdenis van ze!  
 
3Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God 
en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, 4hoewel ik redenen 
genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te 
kunnen doen, dan kan ik dat zeker.  
 
5Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, 
tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van 
een farizeeër 6en heb de gemeentefanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over 
gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. 7Maar wat voor mij winst was, ben ik 
omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.  
 
8Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn 
Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb 
alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9en één met hem zijn – niet 
door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, 
de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.  
 
10Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in 
zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11in de hoop misschien ook zelf 
uit de dood op te staan. 
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Zingen, uit Liedboek, 723: 1,2, Waar God de Heer zijn schreden zet 
 

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. 

 

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat 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.. 

 

- Verkondiging 

Christus kennen 
 

- Zingen, lied ds. Troost, op de melodie van Gezang 483  
(“Gij die alle sterren houdt”) 

 

1. Heer, wat wilt Gij dat ik doe?  
Christus uit den hoge, 
hemels licht, kom naar mij toe,  
open mij de ogen!  
Ik verdien niet te zien;  
leid mij als een blinde  
om het licht te vinden.  

 

2. Alles wat ik had aan winst  
houd ik nu voor schade;  
waarde heeft het allerminst  
dankzij uw genade.  
Uw gezicht straalt als licht –  
in de nacht gevangen 
zing ik lofgezangen!  
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3. Laat mij van uw koninkrijk  
een getuige wezen; 
arm - maar U, de koning, rijk,  
bang - maar zonder vrezen.  
Heer, voor U leef ik nu  
om met open ogen  
U te kennen mogen. 
 

- Gedenken 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 

- Zingen, Evangelische liedbundel 411: 1,2 
 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 

1. Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 

2. Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

 

Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 

 
- Zegen 


