
   

 1 

ORDE VAN DIENST  
 
Eredienst zondag 11-10-2020 in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Frans Gort 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom (door ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied: NLB 273: 1, 2 en 5  
 
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
5. Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 
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Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
 
Lied: HH 275: 1, 2 en 4  

 

 
2. Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
4. Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

De gemeente gaat zitten 
 
Gebed van verootmoediging 
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Zingen antwoordlied: NLB 103: 3 en 4  
3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
 4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
 boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
 zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
 Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
 zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
 de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 25: 1 t/m 9 (NBV) – door lector 
 
Zingen: NLB 762: 1, 2 en 4  
1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, 
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen; 
van heind' en ver zal men aan tafel gaan, 
de Heer is gul en goed voor al de zijnen 
 
2. Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 
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4. Wij treden aan het ontoeganklijk licht, 
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 22: 1 t/m 14 (NBV)  
 
Zingen: HH 391: 1 + refrein en 3 + refrein  
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3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. (Refrein) 

 
Uitleg en verkondiging 
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Zingen: NLB 966: 1, 2 en 5  
1. Het heil des hemels werd ons deel 
alleen door Gods genade. 
Wij werkten en wij wonnen veel, 
maar alle winst bleek schade. 
't Geloof ziet Jezus Christus aan: 
wat Hij deed is genoeg gedaan 
voor al wie leeft op aarde. 
 
2. Geen mens kon ooit des Heren wet, 
der mensen maat vervullen; 
toen heeft de Zoon zich ingezet 
om God en onzentwille 
en kwam tot ons, een mens als wij, 
maar zonder zonde, waarlijk vrij, - 
de mens van den beginne. 
 
5. Lof Vader, Zoon en Heilge Geest, 
Hem die voor alle tijden 
ons heeft geroepen tot zijn feest, 
die zeer ons zal verblijden. 
Ja, ons verlangen wordt vervuld 
en onze mens'lijkheid onthuld, 
zij is in God voleindigd. 
 
Afscheid ambtsdrager 
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Moment van gedenken   
  

 BERICHTEN VAN OVERLIJDEN! 
 Moment van stilte 
 Zingen: NLB 961 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’  
 
Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
(scancodes worden in beeld gebracht) 
 
Zingen slotlied: NLB 416: 1, 2 en 4  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 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. 
 
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 (met gezongen ‘Amen’) 
 

 


