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Orde van dienst  
op 1 januari 2023 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Organiste: Irma Wildeboer 
 

 
 

- Woord van welkom 
 

- Zingen: Lied 139: 1,6, uit Liedboek 
    

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
 volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.  

 
6. Wanneer ik mij geborgen dacht  

in 't vallend duister van de nacht,  
werd dan de nacht niet als het licht?  
Hier lig ik voor uw aangezicht,  
o God, hoe licht is zelfs het duister,  
de nacht een dag die blinkt van luister. 

 
- Stilte, bemoediging en groet 

 

- Gebed 
 

- Woord van genade 
 

- Zingen: Lied 362: 1,2,3,5, uit de Evangelische Liedbundel 
    

1. God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd,  
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit.  

 
2. Lam dat de zonden draagt,  

Lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis - 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 
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3. Licht van de overkant, 
fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land  
geleidt wie lopen in uw licht, 
zie, over hun gezicht 
valt al de glans der eeuwigheid.  

 
5. Koning der volken,  

kom op de wolken,  
keer al het kwade ten goede om,  
kom, Lam dat voor ons bloedt,  
licht in overvloed,  
kom spoedig, Here Jezus, kom! 
 

- Opdracht 
 

- Zingen: Lied 351, uit de Evangelische Liedbundel 
    

1. Machtig God, sterke Rots  
U alleen bent waardig  
aard' en hemel prijzen U  
glorie voor uw Naam  
Prijst de Vader, prijst de Zoon  
prijst de Geest die in ons woont  
Prijst de Koning der heerlijkheid  
prijst Hem tot in eeuwigheid  

 
2. Lam van God, hoogste Heer  

heilig en rechtvaardig  
Stralend Licht, Morgenster  
niemand is als U  
Prijst de Vader, prijst de Zoon  
prijst de Geest die in ons woont  
Prijst de Koning der heerlijkheid  
prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

- Gebed om de heilige Geest 
 

- Lezing in de Bijbel: Romeinen 8: 31-39 
 

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 
33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen 
veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan 
de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde 
van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of 
het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en 



3  
  

afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch 
leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte 
noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 

- Zingen: Lied 513: 1,2,3,4, uit Liedboek 
 

1. God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne,  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.  

 
2. God heeft het eerste woord.  

Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.  

 
3. God heeft het laatste woord.  

Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden,  
in heel zijn rijk gehoord.  

 
4. God staat aan het begin  

en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde,  
oorsprong en doel en zin. 

 

- Verkondiging 
 

Wij zijn 
Overwinnaars 

 

- Lied 246: 1,2,3, uit de Evangelische Liedbundel 
 
1.   Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
2.  Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
 En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
 Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
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3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
 In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
 in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
 in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 

- Collecte 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 

- Zingen: Lied 726: 1,4,5, uit Liedboek 
 

1. Hoor een heilig koor van stemmen staande aan de glazen zee  
halleluja, halleluja God zij glorie, zingen zijn  
Menigten die geen kan tellen als de sterren in hun glans  
psalmen zingend, palmen dragend in de hemel is een dans  

 
4. Ja, zij hebben overwonnen met uw kruis als hun banier  

volgend U in uw verzoening door de diepe doodsrivier  
Met uw lijden medelijdend medestervend in uw dood  
vonden zij het eeuwig leven en hun loon bij U is groot  

 
5. Nu omstraalt hen licht des hemels en de levensbron ontspringt  

waar zij juichen U ter ere waar hun koor uw glorie zingt  
Vrede is hun deel voor immer liefde is hun eeuwig recht  
alle waarheid zal het winnen en het blinkt van uw gezicht 

 

- Zegen 


