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Orde van dienst PG De Hoeksteen, zondag 11 april 2021  
Voorganger: ds. Rini Rikkert, Dordrecht 
 
- Orgelspel 
 
- Welkom en mededelingen 
 
- Aansteken van de kaars 
 
- Stil gebed 
 
- Votum en groet: 
V: Onze hulp is te vinden bij God  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid,  
G: en zijn werk nooit los zal laten. 
 
Genade zij u en vrede 
van God onze Vader en van Jezus Christus  
door de Heilige Geest…. 
 
- Drempelgebed 
(eindigend met)    … door Jezus Christus onze Heer, 
G: Amen. 
 
- Inleiding op de dienst – thema: 'Het Onze Vader'  
 
- Muziek: Solist Lluís Travesset koor abdij van Montserrat – componist Arvo Pärt - 
v=x9Xm_nR4310  
 
- Smeekgebed (het zg. 'Aramese Onze Vader', vertaling Bram Moerland) 
 
- Glorialied: koor Jigdaljahu, Barendrecht 'for the beauty of the earth' -  v=qRh2ZcxddtA  
 
Vertaling:  
Voor de schoonheid van de aarde, 
Voor de schoonheid van het heelal, 
Voor de liefde die vanaf onze geboorte 
ons leven omringt: 
Heer van alles, voor U zingen wij 
vol vreugde onze lof  
 
Voor de schoonheid van elk uur 
Van de dag en de nacht, 
Berg en dal en boom en bloem, 
Zon en maan en sterrenpracht: 
Heer van alles, voor u zingen wij 
vol vreugde onze lof  
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Voor de vreugde van menselijke liefde, 
Broer, zus, ouder, kind, 
Vrienden op aarde en vrienden hierboven, 
Voor alle goede en milde gedachten: 
Heer van alles, voor u zingen wij 
vol vreugde onze lof. 
 
Voor elke volmaakte gave van U, 
Zo vrijuit aan ons mensen gegeven, 
Goedheid, van God en van elkaar, 
Bloemen van de aarde en hemelse kiemen:  
Heer van alles, voor U zingen wij 
vol vreugde onze lof. 
 
- Gebed van de zondag 
 
- Eerste lezing: Lucas 11: 1-9 (door lector) 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=qQ6DYn1EzUk 
 Russisch kerkkoor: Het Onze Vader 
 
- Evangelielezing: Matteüs 6: 5-13 (door lector) 
 
- Muziek: 'Baba Yetu' - 'Onze Vader' in Swahili, componist C. Tin, koor Angel City Chorale - 
v=8d9xURuIs5M 
 
- Verkondiging 
 
- Muziek: 'If it be your will' componist Leonard Cohen, zanger: Paul Seeger, cello en zang: 
Saartje van Camp -  v=-mztKA4E6fM 
 
If it be your will   Als het jouw wil zou zijn 
That I speak no more   dat ik niet meer spreek 
And my voice be still   en mijn stem stil wordt 
As it was before   zoals vroeger 
I will speak no more   Ik zal niets meer zeggen 
I shall abide until   Ik zal wachten totdat 
I am spoken for   Er voor me gepleit is 
If it be your will   Als het jouw wil zou zijn 
 
If it be your will   Als het jouw wil zou zijn 
That a voice be true   Dat een stem echt is 
From this broken hill   Vanaf deze ruwe heuvel 
I will sing to you   Zal ik tot jou zingen 
From this broken hill   Vanaf deze ruwe heuvel 
All your praises they shall ring Zullen al jouw lofzangen klinken 
If it be your will   Als het jouw wil zou zijn 
to let me sing    Om mij te laten zingen 

https://www.youtube.com/watch?v=qQ6DYn1EzUk
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From this broken hill   Vanaf deze ruwe heuvel 
All your praises they shall ring Zullen al je lofzangen klinken 
If it be your will   Als het je wil zou zijn 
To let me sing    Om mij te laten zingen 
If it be your will   Als het je wil zou zijn 
If there is a choice   Als er een keuze is 
Let the rivers fill   Laat de rivieren volstromen 
Let the hills rejoice   Laat de heuvels juichen  
Let your mercy spill   Laat je genade zich uitstorten 
On all these burning hearts in hell Over al deze brandende harten in de hel 
If it be your will   Als het je wil zou zijn 
To make us well   Om ons heel te maken 
 
And draw us near   En haal ons dichtbij 
And bind us tight   En bind ons stevig 
All your children here   Al je kinderen hier 
In their rags of light   In hun flarden van licht 
In our rags of light   In onze flarden van licht 
All dressed to kill   Allemaal verpletterend gekleed 
And end this night   En eindig deze nacht 
If it be your will   Als het jouw wil zou zijn 
 
If it be your will   Als het jouw wil zou zijn 
 
- Dankgebed en voorbeden 
- Stil gebed en het Onze Vader 
 
-  Muziek: Andrea Bocelli en groot koor - v=u8jImIjg4UY 
  
-  Heenzending en zegen 
 
-  Orgelspel 
 


