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ORDE VAN DIENST  
 
Eredienst zondag 09-08-2020 in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Rob Oosterlee 

Woord van welkom (door kerkenraadslid) 
 
Aanvangslied: NLB 314: 1 en 2 

 

 

 
2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
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Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
 
Lied: NLB 314: 3  
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Kyriëgebed  
 
Zingen loflied: HH 617a: 1, 2 en 3 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
2.Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein) 
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3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein (2x): 
Verheerlijk zijn heilige Naam. 
Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen 
 

Eerste Bijbellezing: Ruth 2: 1 t/m 13 – door lector 
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Zingen: Psalm 36: 2  
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Tweede Bijbellezing: Ruth 2: 14 t/m 23 (NBV)  
 
Zingen: HH 510: 1, 2 en 5 – ‘Van U zijn alle dingen’  

 
 

 
 

2. Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt. 
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5. U zal ik eeuwig eren, die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid. 
 

Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: NLB 117a: 1 en 2  
1. Loof, alle volken, loof de Heer, 
roem, alle naties, roem zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Hef met ons Halleluja aan! 
 
2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 
 
Dankgebed, voorbeden,  
stil gebed en het gezongen ‘Onze Vader’ (NLB 1006) 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
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Zingen: NLB 1006  
Onze Vader in de hemel, 
 U staat zorgzaam om ons heen. 
 Geef dat alle mensen weten: 
 zoals U is er maar één. 
 Doe ons telkens weer geloven 
 in een wereld zonder pijn, 
 in uw rijk dat eens zal komen 
 en dat soms te zien kan zijn. 
 Help ons samen goed te leven 
 en te doen wat U graag wilt. 
 Geef ons elke dag te eten 
 tot de honger is gestild. 
 En vergeef ons wat we fout doen, 
 net als wij niet blijven staan 
 bij de fouten van een ander, 
 maar weer samen verder gaan. 
 Help ons om te zien wat goed is 
 en wat slecht is, boos of naar. 
 Geef dat wij het juiste kiezen, 
 dat we goed zijn voor elkaar. 
 Onze Vader, wij geloven, 
 dat U onze wereld leidt. 
 Met uw licht helpt U ons verder. 
 Hier en nu en straks. Altijd. 
 Amen. Amen. 
 
Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
(scancodes worden in beeld gebracht) 
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Slotlied: HH 472: 1 en 2  
1. Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
 

2. Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

Zegen (met gezongen ‘Amen’) 


