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Orde van Dienst PG Rozenburg 12 juli 2020 
 
Voorganger: Ds. Ruth Penning-Wolswinkel 

Organist : Frans Gort 

Welkom 

Aanvangslied: NLB 868:1,2 

 
 

 
 

 
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. 
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Stil worden voor God 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: NLB 868:5 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste 
naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams 
kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Korte toelichting op de dienst 
 
Gebed 
 
Na gebed van verootmoediging klinkt orgelspel van: 
 
Instrumentaal: NLB 333 
 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt! 
 
Vervolgens gebed om Gods Geest 
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Lied: Hemelhoog 8 

 
 
2. De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen. 
En zelfs hun naam niet noemen. 
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4. De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. 
Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
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5. Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf. 
Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 
 
Kindermoment en kinderlied 
 
Schriftlezing: Lucas 5:1-11 
 
Lied: NLB 531:1,2 
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2. Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
'k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen',- 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 

 Verkondiging 
 
Lied: Hemelhoog 386: 1,2,3,4 
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2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Dienst van de gebeden 
 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven 
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Slotlied: NLB 416 

 

   
 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 


