
Beste gemeenteleden,  

Op 7 juni willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren o.l.v. ds. Chris Koole. Dit gebeurt in de 

dienst in De Hoeksteen en is voor u als kijker/luisteraar ook te volgen via de livestream. We zullen het 

Avondmaal vieren met de kleine groep mensen die aan de dienst meewerkt. Thuis kunt u ook actief 

deelnemen aan deze viering. U kunt van tevoren brood en wijn of druivensap klaarzetten. Op het 

moment dat gemeenteleden in de dienst brood en wijn nuttigen kunt u dat ook doen. Hoewel het 

anders is dan we zouden willen, denken we dat het voor “deze tijd” de beste manier is om de 

gemeenschapszin te ervaren van de Avondmaalsviering. We hopen dat het de onderlinge 

verbondenheid als gemeente versterkt. Overweeg de komende dagen eens of u en uw huisgenoten op 

deze manier het avondmaal willen meevieren. Van harte Gods zegen gewenst! Uw diakenen 

 

 

Orde van dienst op zondag 7 juni 2020  – PG de Hoeksteen – ds. Chris Koole 

 

Welkomstwoorden en mededelingen en aansteken gemeente-kaars en lantaarntje (ovd) 

Lied: Hoe goed, o Heer (NLB 972:1,2, 5) 

1    Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn, 
 bij woord en water, brood en wijn, 
 waar alles ons een dag voorspelt 
 dat hel en dood zijn neergeveld. 
 
2    Ons leven zal geborgen zijn 
 en eenmaal zal het morgen zijn, 
 als helder licht ons overstraalt; 
 een Davidsster die nooit meer daalt. 
 
5    Gij doet ons reizen door de tijd, 
 verbonden in saamhorigheid, 
 in vreugde en verwondering, 

 in hoop en liefde onderling. 
  

Stilte 

Drempelgebed en smeekgebed: Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt 

heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen de werken van Zijn handen …. door 

Jezus Christus onze Heer, Amen. 

Moment met de kinderen 

Groet: De Heer zij met u. Ook met u zij de Heer. 

Gebed van de zondag(vg): Gij, barmhartige God, groot van goedertierenheid en trouw, die in ons hart 

een verlangen naar U wekt  ….(DB I:395) 

Schriftlezing(ovd): Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen te Filippi  (Filip.2:1-11) 



1. Nu u,(zusters en broeders) door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er 

onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2. maak mij 

dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3. Handel 

niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan 

uzelf. 4. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5. Laat onder u de 

gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan 

God niet vast, 7. maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan 

een mens. En als mens verschenen, 8. heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – 

de dood aan het kruis. 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die 

elke naam te boven gaat, 10. opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de 

aarde en onder de aarde, 11. en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de 

Vader. 

Gesproken acclamatie: Lof zij U, Christus, amen. 

Verkondiging   

Lied: Geloofd moet Abrams God (Liefste lied 2: 18) – (voor  melodie: 

https://www.youtube.com/watch?v=OvTgzJ2nZGo - Complete Anglican Hymns Old & New 642) 

1  Geloofd moet Abrams God, die in den hoge troont,                                                                                          

vanouds, voorgoed en overal, waar liefde woont.                                                                                                            

Hij is ons loflied waard! Voorgoed sprak Hij ons vrij,                                                                                                        

en wij staan op en scharen ons nu aan zijn zij.                     

2 Een wereld in verval, de aarde leeggeroofd,                                                                                                           

dwingt ons te zoeken naar het land dat Hij belooft.                                                                                                           

Al moet het door de zee, - ging Christus ons niet voor? –                                                                                             

zelfs als woestijn ons pad verzandt, toch gaan wij door. 

3 Dit is ons vergezicht: een vreedzaam vaderland,                                                                                                        

waar vrijheid heilig is en rust aan alle kant,                                                                                                                    

waar melk en honing stroomt, waar wijn ons zoeken loont.                                                                              

Erbarmen draagt de levensboom daar als haar kroon. 

4 Het goddelijk beleid heeft daar het laatste woord                                                                                                    

en de gerechtigheid brengt er de vrede voort.                                                                                                               

Daar heerst de Vredevorst, een Rijk dat nooit verdwijnt.                                                                                                

De heiligen staan in het licht dat stralend schijnt. 

5 En voor zijn aangezicht treden de volken aan.                                                                                                            

Hun wacht in zijn genadig licht een nieuw bestaan.                                                                                                       

Zijn liefde wordt hun zon, zet hen in buur en vlam,                                                                                                          

die aard’en hemel voor hen won is Hij, het Lam. 

6 Een jubelzang zwelt aan voor de Drievuldigheid.                                                                                              

Geroemd wordt wat Hij heeft gedaan de wereld wijd.                                                                                                       

De ruimte zelfs hoort toe, nog wijdverbreider wordt zijn faam.                                                                                       

En nooit meer wordt het stil rondom de grote Naam. 

https://www.youtube.com/watch?v=OvTgzJ2nZGo


7 Het hemels hof bezingt Gods grote macht in koor.                                                                                                    

Het ‘heilig, heilig, heilig’ klinkt de hemel door.                                                                                                                     

En dit is het refrein: U, Vader, loven wij,                                                                                                                            

die was, die is en die zal zijn, gezegend Gij! 

8 Gejuich omspoelt het feest waar God wordt dank gebracht:                                                                            

Gezegend Vader, Zoon en Geest, U alle macht!                                                                                                               

Ook wij buigen ons neer, o God van Abraham,                                                                                                              

want U geldt alle lof en eer, U en het Lam!  

Mededeling van overlijden dhr. Piet Koudstaal (overleden op 4 juni 2020) 

Zingen:  NLB 121: 1 en 4 

(Psalm 121 was de trouwtekst van Piet en Lies) 

1    Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
4    De Heer zal u steeds gadeslaan, 
 Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
  
Dankgebed en voorbeden. 

Inzameling van gaven: Hoeksteengemeente en diakonie; avondmaalscollecte voor Leger des Heils 

Binnenbrengen van brood en wijn vervalt; die staan al gereed. 

Tafellied: Heb dank, dat Gij (NLB 972: 6, 9 en 10 Lvdk) 
 
   6    Heb dank, dat Gij aanvaarden wilt 
 wat hier een mens van de aarde tilt: 
 een oogst, een dienst van offerand. 

 Wij geven 't U uit uwe hand! 
  

   9    En als wij treden in de kring 
 rondom uw heil en zegening, 
 verenig ons en maak ons vrij 
 van dood en schuld en slavernij! 
 
10    Geloofd zij God die eeuwig leeft. 
 Geloofd Hij die zijn leven geeft! 
 Geloofd Hij die ons leven doet: 
 één lichaam uit één vlees en bloed. 
 

Nodiging en tafelgebed: Hef uw hart omhoog naar God!  

Ons hart is bij de Heer! Laten wij danken onze God!  

Hij is onze dankbaarheid waard! (JJvN blz 90v)  



Geprezen zijt Gij om al wat leeft, in het licht van uw zon, dankzij uw scheppend kracht. Geprezen zijt 

Gij om al wat voortleeft, in het licht van uw genade, dankzij uw ontferming. Geprezen zijt Gij om al 

wat herleeft, in het licht van uw toekomst, dankzij uw bezielende adem. 

Hoe heilig is uw naam, God tussen alle machten. Hoe heilig is uw naam op de lippen van de 

mensenkinderen, die tot U zingen van vreugde en hun verdriet voor U niet verbergen. Hoe heilig is 

uw naam in de mond van engelen die U lof zingen tegen de verdrukking in. Hoe heerlijk is uw naam 

wijd en zijd op de aarde, uw majesteit hoog aan de hemel. 

De naam van uw kind, Jezus van Nazaret, spreken wij voor U uit in dankbare gedachtenis: uw gelaat 

is Hij, aandachtig naar ons toegewend; brood voor het hart, geoogst en uitgedeeld; wijn van de 

vreugde, verzameld en uitgeschonken. Brood nam Hij in zijn handen, de beker hief Hij op, met de 

woorden: ‘Neem, eet en drink, dit ben Ik voor u, doe dit om Mij te gedenken’. Wij mogen eten en 

drinken, U dankend zoals Hij deed, telkens weer en voor altijd, tot zijn gedachtenis. 

Voed ons met uw Geest, uw levenskracht, en maak ons mensen nieuw. Voeg ons samen, in een 

gemeenschap van hoop. Zend ons uit in uw wereld, vorm ons tot uw leerlingen, teken ons met uw 

naam, houd ons aan uw opdracht, zolang de wereld duurt(Mat 28:16-20). Tot uw dienst leven wij toe 

naar uw rijk dat komt. 

Samen met alle nu levenden (DB I:255) die wij aan U opdragen: hen aan wie wij vreugde beleven en 

hen over wie wij zorgen hebben ….., samen ook lieve God, met onze doden, die wij uit handen 

hebben moeten geven en die wij voor U en elkaar gedenken ……, en samen met alle geloofsgetuigen, 

die onze gidsen zijn geweest op weg naar het land van belofte ……, 

Zo verenigd met heel uw gemeente, als de uwen in hemel en op aarde, loven wij God van liefde, uw 

Naam, zegenen wij God van genade, uw glorie, en prijzen wij God van belofte, uw trouw – door hem 

en met Hem en in Hem, Jezus Christus onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij om 

bidden met de woorden: 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil 

geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef 

ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in 

eeuwigheid. Amen. 

Gemeenschap van brood en wijn (‘communie’) 

Gebed na de maaltijd 

Slotlied:  Voor ieder van ons een plaats (NLB 388)  



 

 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor iedere vrouw, voor iedere man.  
Niet minder of meer, de een of de ander:  
het delen van macht is deel van ons plan. refrein  
 
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,  
want iedere stem geeft klank aan het koor.  
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;  
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. refrein  
 
4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,  
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,  
genadig begin van goddelijk recht. refrein  
 
5.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,  
een plaats om te zijn, een plaats om te worden  
getuige van Hem, een levend bewijs. refrein  
 

Zending en zegen 


