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Orde van dienst  
op 24 juli 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Sita Hofstra 

Organist: Dhr. van Goor 
 

- Welkom en mededelingen 
 

- Intochtslied: Psalm 105: 1 en 3 “Loof God de Heer, en laat ons blijde” 
    

1.   Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 

3.   God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en openingsgebed: 
Lied 298 “Eeuwige, onze God” 
Solo en I: solo van ondergetekende 
II: gemeente 
 

Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, 
zie ons hier staan. 
Wij die van U hebben gehoord, 
hoor Gij ons aan. 
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 
wees onze hulp, 
en dat Gij alles hebt gemaakt, 
maak alles nieuw, 
en dat Gij ons bij name kent, 
leer ons U kennen. 
Die Bron van Leven wordt genoemd, 
doe ons weer leven. 
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn. 
wees hier aanwezig. 
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- 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 864: 1, 2 en 3 “Laat ons de Heer lofzingen” 
 

1.   Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 

2.  God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 
 

3. Zou ooit een vrouw vergeten 
’t kind dat zij in zich droeg, 
er niet van willen weten, 
wanneer het naar haar vroeg? 
Al zou u ook begeven 
uw moeder vroeg of laat, 
de Heer zweert bij zijn leven, 
dat Hij u niet verlaat. 
 

- Waarom dit lied mij zo raakt Wijcke Broekema vertelt over lied 864: 3 
 

- Na haar toelichting zingen wij nogmaals: Lied 864: 3 
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- Waar het over gaat, vandaag 
 

- Zingen: Lied 313: 5 “O Gij die wilt ontmoeten” 
 

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
- Lezing: Genesis 18: 16-33 

 
16Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. 
Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. 17De HEER dacht: 
Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben? 18Uit Abraham 
zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen 
wensen zo gezegend te worden als hij. 19Want ik heb hem uitgekozen, hij moet 
zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik 
wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat 
ik Abraham heb toegezegd. 20Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige 
beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord 
groot. 21Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb 
gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik 
weten.’ 
22Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER 
bleef staan. 23Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve 
de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24Misschien dat er in die 
stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet 
de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 
25Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! 
Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat 
kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch 
rechtvaardig handelen?’ 26De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig 
onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 
27Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te 
spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28stel dat er aan die vijftig onschuldigen 
vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ 
antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ 
29Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal 
ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad 
wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ 
‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de 
Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de 
stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ 32Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet 
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kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat 
het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ 
33Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En 
Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. 
 

- Zingen: Lied 1008: 1 t/m 3 “Rechter in het licht verheven” 
 

1. Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

 

2. Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
- Lezing: Lucas 11: 9-13 

 
9Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, 
klop en er zal voor je worden opengedaan. 10Want wie vraagt ontvangt, en wie 
zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader onder jullie 
zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 
12Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie 
slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de 
hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

 

Zingen: Lied 995: 1 en 2 “O Vader, trek het lot U aan” 
 

1. O Vader, trek het lot u aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
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2. O Vader, trek het leed u aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
doe ons hun naasten zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 
 

- Overdenking 
 

- Zingen: Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 “Zoekend naar licht, hier in het duister” 
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

- Moment van gedachtenis 
 

 Alie Kromkamp-Fiat * 20 januari 1958 † 15 juli 2022 
 Wiebe Kloosterman * 6 oktober 1935 † 19 juli 2022 
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- Gebeden 
 

- Collecte aankondiging 
 

- Slotlied: Lied 919: 1, 3 en 4 “Gij die alle sterren houdt” 
 

1. Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 

 

3. God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 

 
4. Christus, stille vaste ster, 

o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 

- Zegen 
 


