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Orde van dienst  
op 31 december 2022 aanvang 19:30 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Organist: Niek Schuringa 
 

 
 

- Woord van welkom 
 

- Zingen: Lied 36: 2,3, uit Liedboek 
    

2. Uw heil is als de hemel hoog,  
uw trouw verheft zich voor ons oog  
tot in de hoogste wolken.  
Uw recht is als de bergen vast,  
uw oordeel als de vloed die wast,  
tot schrik voor alle volken.  
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,  
ja, over mens en dier wilt Gij  
alom uw vleug’len spreiden.  
Bij U te wonen, Heer, is goed,  
met spijs en drank in overvloed  
wilt Gij ons hart verblijden.  

 
3. Bij U, Heer, is de levensbron,  

Gij doet ons klaarder dan de zon  
het licht der wereld schouwen.  
Schenk toch uw heil dat leven doet  
en wees voor wie U kennen goed,  
bevestig ons vertrouwen.  
Geef dat ik niet door ’t ruw geweld  
der goddelozen word geveld,  
beschaam hun trotse zielen.  
Maar zie, daar storten zij al neer,  
men stoot ze om, zij zijn niet meer:  
zij liggen, waar zij vielen. 

 
- Stilte, bemoediging en groet 

 

- Gebed 
 

- Bijbellezing: 2 Korinthiers 5: 1-10 
 

51Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt 
afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door 
mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2Wij zuchten in onze aardse tent 
en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. 
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3We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. 4Zolang 
we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we 
niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over 
wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 
5Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te 
geven. 
6Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam 
onze woning is, we ver van de Heer wonen. 7We leven in vertrouwen op God; wat 
komen gaat is nog niet zichtbaar. 8We blijven vol goede moed, ook al zouden we 
ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. 9Daarom ook 
stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons 
bestaan bij hem. 10Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 
verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven 
heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 
 

- Zingen: Lied 823: 1,4,5, uit Liedboek 
 

1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werk'lijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 

 

4.  Door een geheimenis omsloten, 
 door alle dingen uitgestoten, 
 gaat hij op alle dingen in. 
 Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
 zijn rust'loos zoeken en verdwalen 
 een onuitsprekelijke zin. 
 

5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

 

- Preek 
 

 
 
Onze aardse tent 

afgebroken 
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- Lied 90a: 1,4,5,6 uit Liedboek 
 
1.   O God, die droeg ons voorgeslacht, 
 in nacht en stormgebruis, 
 bewijs ook ons uw trouw en macht, 
 wees eeuwig ons tehuis! 
 

4. En duizend jaar gaan als de dag  
van gistren voor U heen,  
een schaduw, een gedachte vaag,  
een nachtwaak, die verdween. 

 

5.   De tijd draagt alle mensen voort 
 op zijn gestage stroom; 
 ze zijn als gras, door zon verdord, 
 vervluchtigd als een droom. 
 

6.   O God, die droeg ons voorgeslacht 
 in tegenspoed en kruis, 
 wees ons een gids in storm en nacht 
 en eeuwig ons tehuis! 

 
- Geloofsbelijdenis: Lied 479: 1,3,4, uit Hemelhoog 

 
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U 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. 

 
3. 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 

 
4. 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 
 

- Dankgebed en voorbeden 
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- Lied 248: 1,2,3,4, uit Liedboek 
 

1. De dag, door uwe gunst ontvangen  
is weer voorbij, de nacht genaakt  
en dankbaar klinken onze zangen  
tot U, die 't licht en 't duister maakt  

 
2. Die dan, als onze beden zwijgen  

als hier het daglicht onderduikt  
weer nieuwe zangen op doet stijgen  
ginds waar de nieuwe dag ontluikt  

 
3. Zodat de dank U toegezonden  

op aard’ nooit onderbroken wordt  
maar steeds opnieuw door mensenmonden  
gezongen en gesproken wordt  

 
4. Voorwaar, de aarde zal getuigen  

van U, die thans en eeuwig zijt  
tot al uw schepselen zich buigen  
voor uwe liefd' en majesteit 

 

 
- Zegen 


