Orde van dienst
op 7 augustus 2022 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Sita Hofstra
Organist: Freek Reitsema
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied: Lied 216 “Dit is een morgen als ooit de eerste”
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
- Stil gebed
- Bemoediging en openingsgebed:
Bemoediging en openingsgebed: Lied 298 “Eeuwige, onze God”
Solo en I: solo van ondergetekende
II: gemeente
Solo
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

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 867 “Loof overal, loof al wat adem heeft”
1. Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
2. Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
- De 10 Woorden: Deuteronomium 5: 6-21
6‘Ik

ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
naast mij geen andere goden.
8Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier
boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 9
Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God,
duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de
kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;
10maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot
in het duizendste geslacht.
7Vereer
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11Misbruik

de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt
laat hij niet vrijuit gaan.
12Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een
heilige dag. 13Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 14
maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan
mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven
en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor
vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten
evengoed rusten als u. 15Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER,
uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u
opgedragen de sabbat te houden.
16Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw God, u heeft
geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het
land dat de HEER, uw God, u geven zal.
17Pleeg geen moord.
18Pleeg geen overspel.
19Steel niet.
20Leg over een ander geen vals getuigenis af.
21Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog vallen
op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat
hem ook maar toebehoort.’
- Zingen: Lied 310 “Eén is de Heer, de God der goden”
1. Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!
3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren wie drift bemint wordt ziende blind.
4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.
5. Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
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- Waar het over gaat, vandaag

- Zingen: Lied 314 “Here Jezus, om uw woord”
1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
- Lezing: Genesis 19: 1-16
191De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de
stadspoort. Zodra hij hen zag stond hij op, ging hun tegemoet en boog zich diep
voor hen neer. 2‘Heren,’ zei hij, ‘komt u toch mee. Het huis van uw dienaar staat
voor u open; overnacht daar en was er uw voeten. Dan kunt u morgenvroeg uw
weg vervolgen.’ ‘Nee, dank u,’ antwoordden ze, ‘we overnachten wel op het
plein.’ 3Omdat hij echter sterk bleef aandringen, gingen ze met hem mee naar
zijn huis. Daar maakte hij een maaltijd voor hen klaar; hij bakte brood en ze
aten bij hem.
4Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen
van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. 5‘Waar zijn
die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we
willen ze nemen!’ 6Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. 7‘Maar
vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij. 8‘Luister, ik heb twee
dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie
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brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb
hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’ 9Maar ze schreeuwden: ‘Uit
de weg!’ Ook riepen ze: ‘Dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de
wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult er ook van lusten, en nog meer dan zij!’
En ze drongen Lot ruw opzij en wilden de deur openbreken. 10Maar de twee
mannen trokken Lot het huis in en deden de deur weer dicht, 11en ze sloegen alle
mannen die bij de ingang van het huis waren, jong en oud, met blindheid, zodat
ze tevergeefs probeerden de ingang te vinden.
12Daarna vroegen ze aan Lot: ‘Hebt u hier nog meer familie? Zonen, dochters,
een schoonzoon, ga met iedereen die bij u hoort weg uit deze stad. 13Wij staan
namelijk op het punt deze stad te verwoesten: er zijn zulke ernstige
beschuldigingen tegen haar ingebracht dat de HEER ons hierheen heeft gestuurd
om haar te verwoesten.’ 14Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met
zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hen: ‘Vlug, weg uit deze stad, want
de HEER gaat haar verwoesten.’ Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus.
15Zodra het licht begon te worden zetten de engelen Lot aan tot spoed: ‘Vlug, ga
hier weg met uw vrouw en uw twee dochters, anders komt u om en wordt u het
slachtoffer van de misdrijven die in deze stad zijn begaan.’ 16Toen Lot aarzelde,
grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat
de HEER hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit. Pas buiten de
stad bleven ze staan.
- Zingen: Psalm 99: 1, 3, 7 en 8 “God is koning”
1. God is koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
Volken hoor zijn stem. / Buig u, beef voor Hem,
die met macht gekroond / op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.
2. God is koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
Volken hoor zijn stem. / Buig u, beef voor Hem,
die met macht gekroond / op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.
7. Here onze God, / bitter was hun lot.
Gij hebt hen verhoord, / ja Gij gaf uw woord.
Uw vergiffenis / was voor hen gewis.
Gij zijt vol genade, / ook al wreekt Gij ’t kwade..
8. Maak Hem nu tezaam / groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer, / Hij is onze Heer,
die met macht gekroond / op de Sion troont.
Houd Hem hoog in ere! / Heilig is de Here.
- Preek
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- Zingen: Lied 974: 1, 2 en 5 “Maak ons uw liefde, God tot opmaat van het
leven”
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.
5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
-

Gebeden

-

Aankondiging van de collecten

-

Slotlied: Lied 981: 1, 2, 3 en 5 “Zolang er mensen zijn op aarde”
1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
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5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
- Zegen
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