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Orde van Dienst 27 september 2020  
ds. Marjan Zebregs Valkenburg ZH  
Protestantse Gemeente te Rozenburg 

Woord van welkom (door ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied NLB 216 (staande) 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.  
 2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
 vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
 al wie hier wandelt, zie: het is goed.  
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
Wij worden stil voor God 
Bemoediging en groet  
 
NLB 139: 1 en 2 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
 2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
 wie weet mijn wegen zoals Gij? 
 Gij kent mijn leven woord voor woord, 
 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
 Ja overal, op al mijn wegen 
 en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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Gebed om ontferming 
 
NLB 146c : 3, 6 en 7 
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja!  
 6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
 dat u de haat der mensen treft, 
 Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
 en Hij buigt neer wie zich verheft. 
 Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
 Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
 Halleluja! Halleluja!  
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Moment voor de kinderen  
Gebed om de heilige Geest  
 
Schriftlezing: Jesaja 56: 1 t/m 7 
 
NLB 139b  
1. Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent. 
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Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
  en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 
  Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. 
 
2. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent. (Refrein) 
 
Schriftlezing: Romeinen 15: 7 t/m 13 
 
NLB 885 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein 
 Groot is uw trouw, o Heer 
 Groot is uw trouw, o Heer 
 iedere morgen aan mij weer betoond. 
 Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 
 groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel  
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NLB 344 
1. Wij geloven één voor één en ook samen: 
de Heer is God en anders geen. Amen, amen. 
 
2. Wij geloven in de naam Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan, Halleluja! 
 
3. Wij geloven dat de Geest ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest, Vrede, vrede. 
 
Dienst van de gebeden 
 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven  
(Rekeningnummers of codes worden in beeld gebracht) 
 
Slotlied NLB 415  (staande) 
1. Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
 2. Stort, op onze bede, 
 in ons hart uw vrede, 
 en vervul ons met de kracht 
 van uw Geest bij dag en nacht. 
 
3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Zegen (met gezongen ‘amen’) 
 


