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Orde van dienst  

op 28 augustus 2022 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: ds. I. v.d. Pol, Woudsend 
Organist: Niek Schuringa 

 
- Afkondigingen 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

- Intochtslied: Psalm 146: 1, 2  Zing mijn ziel voor God de Here 
    

1.  Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 

2.   Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 
 

- Votum en groet 
 

- Drempelgebed 
 

- Vervolg intochtslied: Psalm 146: 4, 5 
 

4.   Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 

5.  Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 
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- Smeekgebed 

 
- Glorialied: Lb 146c: 1, 5, 6, 7 Alles wat adem heeft 

 
1.   Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja!. 
 

5.  O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja! 
 

6.  Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 

7.  Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

- Gebed van de zondag 
 

- Lezing O.T.: Deut. 24: 17 - 22 
 
17U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen 
mag u het overkleed niet in pand nemen. 18Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest 
in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te 
handelen. 
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19Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet 
teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen 
en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 20En 
wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan 
of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 21En 
wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De 
rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 22Bedenk dat u zelf slaaf bent 
geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen. 
 

- Schriftlied: Lb 718: 1, 2  God die leven hebt gegeven 
 

1. God, die leven 
hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, - 
dank voor ’t dagelijks brood. 

 

2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 

- Lezing N.T: Lucas 14: 1, 7 - 14 
 

Een feestmaal op sabbat 
141Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar 
hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. 
 

7Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de 
ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8‘Wanneer u door iemand 
wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is 
er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 9en dan moet uw gastheer 
tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste 
plaats moeten innemen. 10Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, 
zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer 
betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. 11Want 
wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal 
verhoogd worden.’ 
12Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd 
aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw 
verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen 
uitnodigen om iets terug te doen. 13Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan 
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, zij 
kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij 
de opstanding van de rechtvaardigen.’ 
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- Schriftlied: Lb 718: 3, 4 
  
3. Maar wij rijken, 

ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 

 
4. Wil dan geven, 

dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
niemand honger lijdt. 
 

- Lezing Hebr. 13: 1 - 3 
 

131Houd de onderlinge liefde in stand 2en houd de gastvrijheid in ere, want zo 
hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3Bekommer u om de 
gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om 
mensen die net zo’n lichaam hebben als u. 

 
- Preek 

 
 

- Antwoordlied: Lb 990  De laatsten worden de eersten 
 

1. De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
de knechten mogen heersen, 
de dienaar heet een zoon. 

 

2. O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 

 
 

3. Gij die als allerlaatste 
ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 

 

4. Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 
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5. Maar wie zich heeft gebogen 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 

 

6. De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

- Gebeden 
 

- Collecte 
 

- Slotlied: Lb 974: 1, 2  Maak ons uw liefde God 
 
1. Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 

 

2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

 
- Zegen 

 


