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Orde van Dienst 20 september 2020 
Protestantse Gemeente te Rozenburg 
Ds. Hans Mast 

Orgelspel 
 
Woord van welkom (door ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied (staande) Psalm 65: 1 en 2 
 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
2. Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
Bemoediging en groet  
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NLB 859: 1 en 2  
1. Schuldig staan wij voor U, Heer. Schuldig, onweersproken. 
Tel de duizendmaal dat wij U hebben ontbroken. 
Zie ons aan: onze naam had Gij opgeschreven 
in uw boek des levens. 
 
2. Doorgang hebben wij ontzegd aan wie wilden leven, 
mensen keer op keer ontrecht, steen voor brood gegeven. 
God, blijf Gij toch ons bij: dat Gij ons verleden 
nieuw herschrijft met vrede! 
 
Belofte van Gods genade 
 
Hemelhoog 380 
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Gebed om de Heilige Geest 
 
Moment voor de kinderen  
(door leiding kindernevendienst – een filmpje dat later in de 
beeldopnamen wordt gevoegd). 
 
Schriftlezing(en):  Exodus 32, 7-14  en  Matteüs 18, 21-35 
 
Hemelhoog 373 : 3. (Goede Geest, wek ons vertrouwen) 

 

 
 
Uitleg en verkondiging 
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NLB 836: 1 en 4 
 
1. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, met liefde zijn vervuld. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, hoe schoon uw vrede is. 
 
Dienst van de gebeden 
 
Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
 
Slotlied: NLB 150a: 2 en 4.  
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Zegen (met gezongen ‘amen’) 


