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ORDE VAN DIENST  
 
Eredienst zondag 04-10-2020 in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Rob Oosterlee 
 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom (door ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 8  
1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
8. De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
Stil gebed 
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Bemoediging en groet  
 
Lied: HH 286: 1 en 2 – ‘Vader, vol van vrees en schaamte’ 

 

 
 
2. Heer ontferm U over ons 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 
De gemeente gaat zitten 
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Kyriëgebed (met gezongen responsies HH 546) 
   
 Gebed (voorganger) ………………… 
      
 Zangers   Kyrie, kyrie, kyrie eleison (HH 546) 
 
 Gebed (voorganger) ………………… 
       
 Zangers   Kyrie, kyrie, kyrie eleison (HH 546) 
 
 Gebed (voorganger) ………………… 
       
 Zangers   Kyrie, kyrie, kyrie eleison (HH 546) 
 

Zingen Loflied: NLB 305: 1, 2 en 3 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Viert de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 



   

 4 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 5: 1 t/m 7 (NBV) – door lector 
 
Zingen antwoordpsalm: NLB 80: 4 en 5  
4. Gij hebt een wijnstok uitgegraven, 
die, dank zij uw genadegaven, 
gegroeid stond in Egypteland, 
en hem naar Kanaän verplant. 
Daar kwam hij eerst tot volle groei, 
berg na berg dekkend met zijn bloei. 
 
5. Waarom hebt Gij gesloopt zijn wallen 
en wordt zijn vrucht geroofd door allen? 
Te gronde gaat uw heerlijk goed: 
het wordt door evers omgewroet 
en 't roofdier rukt de ranken neer. 
O God, machtige God, keer weer! 
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 21: 33 t/m 46 (NBV)  
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Zingen: HH 266: 1 en 2 – ‘Hoor Israël’   
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2. En uit dit volk is voortgekomen, 
de ware Vredevorst, 
de Zoon van God en de Messias, 
die van het kwaad verlost. 
Door Israël werd Hij verworpen, 
zij namen Hem niet aan, 
toch is dit ons tot heil geworden, 
Gods werk is doorgegaan. (Refrein) 
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Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: NLB 841: 1, 2, 3 en 4 
1. Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, te vragen honderd - uit; 
 
2. geloof om veel te geven, te geven honderd - in, 
wij zullen leren leven van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, de adem in en uit, 
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. 
 
3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos. 
 
4. Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’  
 
Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
(scancodes worden in beeld gebracht) 
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Zingen slotlied: NLB 418: 1, 2 en 4 
1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, 
vruchtbaar in de Heer. 
 
4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Zegen (met gezongen ‘Amen’) 


