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DE KERKDIENST IN DE HOEKSTEEN VAN 18 SEPTEMBER 2022  
 
Voorgangers: ds. Ernst van Gulik en ds. Jens Greulich 
Pianiste: Moniek Timmer 
Celliste: Frederike Otger 

 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen  
 
Lied 84: 1,4, uit Liedboek 
 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer,  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om, te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen,  
dan dat het juichend U ontmoet,  
die leven zijt en leven doet.  
 
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,  
hun lied weerklinkt van oord tot oord,  
tot zij Jeruzalem betreden,  
waar alle pelgrims binnengaan,  
om voor Gods aangezicht te staan.  
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.  
Verhoor mij, God van Israël,  
die alles leidt naar uw bestel. 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed 
 
Woord van genade 
 
Lied 940: 1,2, uit Liedboek 
 
Verberg mij nu  
Onder uw vleugels Heer  
Houd mij vast in uw sterke hand  
 
Als de oceaan haar krachten toont  
Zweef ik met U hoog boven de storm  
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Vader, U bent sterker dan de vloed  
dan word ik stil; U bent mijn God!  
 
Vind rust mijn ziel in God alleen  
ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil  
 
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!  
 
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!  
 
Opdracht 
 
Lied 376: 1, uit de Evangelische liedbundel 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Lezing in de Bijbel, Mattheus 5: 1-12 
 
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich 
heen.  
 
Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
 
Gelukkig de treurenden,want zij zullen getroost worden. 
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Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
 
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
 
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten.  
 
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór 
jullie de profeten. 
 
Lied 58: 1,3 uit de Evangelische liedbundel 
 
Zoek eerst het koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.  
 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.  
 
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, 
halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.  
 
Preek 
 
Muziek 
 
Lied 1005: 1,5, uit Liedboek 
 
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.  
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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. 
 
Geloofsbelijdenis, Lied 479: 1,4, uit Hemelhoog 
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta Heer,  
U bent mijn weg de waarheid die mij leidt  
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga  
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij, Heer, ik bid U, blijf mij nabij  
 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart  
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer  
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. En in uw vergeving leef ik nu  
 

Vader van het leven, ik geloof in U  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
Voorzitter van de Rommelmarkt vertelt ons van de opbrengst 
 
Dankgebed, voorbeden en het Onze vader 
 
Lied 425, uit Liedboek   
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 
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Zegen 


