
 

 

Orde van dienst, zondag 25 april 2021 – ds. Hanneke Ouwerkerk 

PG de Hoeksteen 

 

 

 

Welkom en mededelingen  

 

Stil gebed 

 

Band: Prijs Adonai (Opwekking 638) 

Wie is als Hij? 

de Leeuw maar ook het Lam, 

gezeten op de troon. 

Bergen buigen neer, 

de zee verheft haar stem 

voor de allerhoogste Heer. 

Prijs Adonai, 

wanneer de zon opkomt 

totdat ze ondergaat. 

Prijs Adonai, 

alle naties van de aard’ 

alle heiligen; aanbid Hem. 

 

Bemoediging:            

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    

V… 

door Jezus Christus onze Heer, 

G: amen 

 

Korte inleiding op de dienst 

 

Luisterlied: Psalm 66: 1 en 7 (Psalm van de zondag) 

https://www.youtube.com/watch?v=x-yS2pdROqg 

 

Gebed van verootmoediging, lezing van het gebod  

 

Muziek 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-yS2pdROqg


 

 

Moment met de kinderen (Een koning die vrede brengt) 

 

Lezing door een kind uit de Bijbel in Gewone Taal, Jesaja 11: 1 t/m 11 (filmpje of live) 

 

Groet:             

V.  De Heer zij met u    

G.  Ook met u zij de Heer. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Handelingen 1: 15 t/m 26 

 

Band: Het woord van God (Sela) 

Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 

in ieder mens die luistert naar uw woord; 

rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 

het keert niet onvervuld terug. 

  

Beproef mijn hart dat voor u openligt; 

niets is verborgen voor uw aangezicht. 

Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 

moet zwijgen als U tot mij spreekt. 

  

De stem van liefde die in stilte spreekt;  

een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 

De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 

diep in mijn hart uw woorden schrijft. 

  

O levend brood dat al mijn honger stilt, 

waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 

Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 

is Christus die ik toebehoor. 

 

Verkondiging 

 

Muziek 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea 

 

Gedenksteen mw. van der Meij - muziek 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 



 

 

 

Band: Fundament (Opwekking 785) 

Ik bouw op Jezus, anders niet; ) 

het is zijn bloed dat redding biedt. ) 

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x 

ik steun alleen op Jezus’ Naam. ) 

 

Refrein: 

Heer, U bent ons fundament. 

Zwak wordt sterk, door al uw werk. 

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 

 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 

toont Hij zijn liefde die mij draagt. 

Al woeden stormen om mij heen, 

mijn anker rust in Hem alleen. 

Mijn anker rust in Hem alleen! 

 

(Refrein 3x) 

 

Wanneer Hij komt met luid geschal, 

weet ik dat Hij mij kennen zal. 

Bekleed met zijn gerechtigheid 

ben ik van Hem in eeuwigheid! 

 

Zegen 


