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Orde van dienst  
op 21 juli 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Pianiste: Moniek Timmer 
 

 
 

- Woord van welkom 
 

- Zingen, uit de Evangelische liedbundel 8 (2maal) 
    

1.   Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
- Stil gebed, bemoediging en groet 

 

- Gebed 
 

- Woord van genade 
 

- Lied 885: 1,2, uit Liedboek 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

- Opdracht 
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- Zingen, Liedboek 940: 1,2 
 

1. Verberg mij nu onder uw vleugels Heer  
Houd mij vast in uw sterke hand  

Refrein: 

Als de oceaan haar krachten toont  
Zweef ik met U hoog boven de storm  
Vader, U bent sterker dan de vloed  
dan word ik stil; U bent mijn God!  

 
2. Vind rust mijn ziel in God alleen  

ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil  
Refrein: 

Als de oceaan haar krachten toont  
zweef ik met U hoog boven de storm  
Vader, U bent sterker dan de vloed  
dan word ik stil; U bent mijn God! 

 

- Gebed om de heilige Geest 
 

- Lezing in de Bijbel: 1 Koningen 19: 1-9 
 

Elia op de Horeb 
191Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter 
dood had gebracht. 2Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 
‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet 
hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te 
redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok 
hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, 
verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn 
leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij viel onder de bremstruik 
in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Sta op en eet wat.’ 
6Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes 
gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer 
onder de struik liggen. 7Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem 
opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8Elia 
stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit 
voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb 
kwam, de berg van God. 9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te 
brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je 
hier?’ 
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- Zingen, lied ds. Troost, op de melodie van Gezang 195  
  (“Nu valt de nacht”) 
 

De weg is lang - 
ik ben zo bang! 
Laat mij onder de bomen 
dromend na zonsondergang 
slapend tot U komen! 

 

Al wat ik droeg, 
wat Gij mij vroeg 
is meer dan ik kon dragen; 
neem mij weg, het is genoeg, 
kom mij niets meer vragen. 

 

Maar dan - o God, 
een engel tot 
vertroosting in dit lijden! 
Welgeborgen is mijn lot, 
in uw hand mijn tijden! 

 

In de woestijn 
zult Gij er zijn; 
voor alwie is bezweken 
welt een heldere fontein, 
bron van waterbeken! 

 

Zelfs in de dood 
is waarlijk brood 
tot ons behoud gegeven: 
Christus is het die ons noodt 
brood van eeuwig leven 

 

- Verkondiging 

door een engel  
aangeraakt 

 
- Zingen, uit Liedboek, 705: 1,3 

 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
Ere zij aan God, de Zoon, 
Eer de heil'ge Geest, de Trooster, 
De Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
De Drie-een'ge in zijn troon. 
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3. Ere zij de Heer der eng'len, 
Ere zij de Heer der kerk, 
Ere aan de Heer der volken; 
Aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
Looft de Koning, heel zijn kerk. 
 

- Gedenken 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 

- Zingen, uit Liedboek, 416: 1,2,3,4 
 

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 


