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Orde van dienst  
op 16 oktober 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Organist: Dhr. E. van Goor 
 

 
 

- Woord van welkom 
 

- Zingen, uit Zingend gezegend, 215: 1,4 (melodie van Psalm 84) 
    

1. Gezegend zijt Gij, Heer der kerk, 
Gij fundament dat hecht en sterk 
de stroom der tijden kunt trotseren; 
al gaan de eeuwen af en aan, 
al schokt de aarde - Gij blijft staan, 
uw woord zal weer en wind bezweren - 
al is de kerk niet puur van goud, 
zij is op U, de rots, gebouwd. 
 

4. Gezegend zijt Gij, Heer der kerk, 
uw tempel is geen mensenwerk, 
ons venster vangt het licht van Pasen. 
Breng rondom uw verrijzenis 
bijeen wat nu gescheiden is, 
dan zal de wereld zich verbazen 
wanneer zij op dit fundament 
een toonbeeld van uw trouw herkent. 

 
- Stil gebed, bemoediging en groet 

 

- Gebed 
 

- Woord van genade 
 

- Zingen, uit Hemelhoog, lied 104: 1,2,3 
 

1. Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 

2. Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn ééngeboren Zoon. 
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3. Opdat ‘n ieder die gelooft, 
opdat ‘n ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuw’ge leven heeft. 

 

- Opdracht 
 

- Zingen, uit Liedboek 886: 1,2 
 

1. 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.  
 

Abba Vader laat mij zijn, slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij, d’ uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, laat mij nimmer gaan.  
Abba Vader laat mij zijn, slecht van U alleen. 

 

- Gebed om de heilige Geest 
 

- Moment met de kinderen 
 

- Lezing in de Bijbel: Matheus 7: 24-29 
 

24Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met 
een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25Toen het begon te 
regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle 
kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 
26En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken 
worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 27Toen het 
begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van 
alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een 
ruïne over.’ 
28Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk 
van zijn onderricht, 29want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals 
hun schriftgeleerden. 
 

- Zingen, uit Zingend gezegend, 270: 1,3,6 
  (melodie van Liedboek 248, “De dag, door uwe gunst ontvangen…”) 
 

1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen, 
Hij is een rots, een zon, een schild, 
een schouder om op uit te huilen, 
een stem die wind en water stilt. 
 

2. Want komt de storm en striemt de regen, 
dan valt het huis gebouwd op zand, 
maar is het op de rots gelegen, 
dan houdt het vast en zeker stand. 
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6. Houd moed! Al gaat door duizend kuilen 

uw pad niet zó als gij het wilt, 
de Heer beschut wie bij Hem schuilen, 
Hij is uw rots, uw zon, uw schild. 

 

- Verkondiging 

 
 
 
 
 
 
 

Jezus 
de Rots 

 
- Zingen, uit Liedboek, 1005: 2,4,5 

 

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 voor 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. 
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- World servant 
 

* Jan Douwe spreekt 
* Filmpje: https://youtu.be/t5ZvnBPIVNw 
* PPT tulpen 
* Jan Douwe en Richard over de bollenactie 
 

- Collecte 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 

- Zingen, Evangelische liedbundel 189a: 1,2,4 
 

1. Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schaûw, 
waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 

2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 

4. Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d' aardse woon 
opklimt tot des rechters troon,- 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 

 
- Zegen 


