
Hoeksteen, 24 mei 2020 - ds. Annemarie Roding 
‘Wezenzondag’/ 7e van Pasen / verbinding met Potsdam 
Kleur: wit 
M.m.v.: Aad, Peter, Loes, Titia  
Organist: Jaap 
O.v.d.: Sonja 
Techniek: Dirk, Mark 
Taal: Ned/Du 
 
Orgelspel: Jaap speelt (een bewerking van) Herr deine liebe ist wie Gras und Ufer (LzHuE 224) 
 
Opening en welkom door de ouderling van dienst – door Sonja 
 
Aansteken van de kaarsen + uitnodiging aan gemeenteleden om thuis een kaars aan te steken 
 
Zingen: NLB 287:1 
Rond het licht dat leven doet, 
Groeten wij elkaar met vrede; 
Wie in voor- of tegenspoed 
Zegen zoekt, mag binnentreden 
Bij de Heer zijn wij hier thuis 
Kind aan huis. 
 
Stilte 
 
Onze hulp 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: En niet laat varen de werken van zijn handen 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: NLB 287: 2,5 
2. Rond het boek van zijn verbond  
Noemen wij elkaar bij name 
Roepen wij met hart en mond 
Levenswoorden: ja en amen 
Als de kerk van liefde leest 
Is het feest! 
 
5. Rond het licht dat leven doet 
Groeten wij elkaar met vrede 
Paaslicht straal ons tegemoet 
Zegen wie uw liefde delen 
Licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed! 
 
Woord van welkom 1 (Annemarie) 
 
Woord van welkom 2 (Aad) 
 
Gebed om ontferming (door Loes en Peter) 



Glorialied: NLB 868: 2 (Ned), 5 (Du) 
2. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven 
Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5. Lobe den Herren, 
was in mir ist, lobe den Namen. 
Lob ihn mit allen, 
die seine Verheißung bekamen. 
Er ist dein Licht, 
Seele, vergiss es ja nicht. 
Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 
 
Kindermoment (Annemarie) 
 

Dienst van het woord 
 
Groet 
De Heer zij met u 
Ook met u zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van de Schrift (Annemarie) 
 
Eerste lezing: Psalm 27 (Nederlands) (Ada – filmpje) 
 
271Van David. 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
2Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. 
3Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 
 
4Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. 
5Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. 
6Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, 
ik wil zingen en spelen voor de HEER.  
 
7Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, 
wees genadig en antwoord mij. 8Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ 
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,  
9verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 
U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, 
God, mijn behoud. 
10Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. 
11Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad, 
bescherm mij tegen mijn vijanden, 
12lever mij niet uit aan mijn belagers. 
Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. 



13Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien 
in het land van de levenden? 
14Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 
 
Tweede lezing: Psalm 27 in het Duits (Lutherbibel 2017)– (Peter) 
271 Von David. 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 
grauen? 
2 Wenn die Übeltäter an mich wollen, 
mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. 
3 Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, 
so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich 
mich auf ihn. 
4 Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: 
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen 
Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel zu betrachten. 
5 Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, / er birgt mich im Schutz seines Zeltes 
und erhöht mich auf einen Felsen. 
6 Und nun erhebt sich mein Haupt 
über meine Feinde, die um mich sind; so will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel, ich will singen 
und Lob sagen dem HERRN. 
7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und antworte mir! 
8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: / »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 
9 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die 
Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 
10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der HERR nimmt mich auf. 
11 HERR, weise mir deinen Weg 
und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 
12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. 
13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 
14 Harre des HERRN! 
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 
 
Evangelietekst: Johannes 17: 11 (Annemarie) 
11Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige 
Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn 
zoals wij één zijn.  
 
Zingen: Meine Hoffnung und meinde Freude (zHuE 99/ Taize) 
Meine Hoffnung und meine Freude,  
meine Stärke, mein Licht:  
Christus, meine Zuversicht,  
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,  
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  
(3 x zingen) 
 



Preek 

Zingen: NLB 816 

1. Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
2. Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
3. Omdat de huizen die wij bouwden  
geen onderkomen kunnen zijn 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen 
dat Gij ons onderkomen zijt. 
 
Dankgebed en voorbeden DU/NE (Annemarie/ Aad) 
 
Gemeenteleden in beeld (filmpjes) 
 
Moment voor de collecte/ Jaap improviseert op ‘Swing low, sweet chariot’.  
 
Slotlied: NLB 415: Segne und behüte  
Segne und behüte  
uns durch Deine Güte, 
Herr, erheb Dein Angesicht  
über uns und gib uns Licht. 
 
Schenk uns Deinen Frieden  
alle Tag hienieden,  
gib uns Deinen guten Geist, 
der uns stets zu Christus weist. 
 
Amen, Amen, Amen!  
Ehre sei dem Namen 
Jesu Christi, unsers Herrn, 
denn Er segnet uns so gern. 
 
Zending en zegen 
 
Jaap speelt: Geh unter der Gnade (LzHuE 74) 


