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Orde van Dienst  18 oktober 2020  
Protestantse Gemeente te Rozenburg 
Voorganger: W. Barendrecht uit Maassluis 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom (door ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied Lied 288 (staande) 
Goedemorgen, welkom allemaal 
ik met mijn en jij met jouw verhaal. 
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn. 
God, ik vraag U: kom in onze kring, 
wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met Uw verhaal, 
verteld in mensentaal. 
 
Optioneel: Wij worden stil voor God 
 
Bemoediging en groet  
 
Lied 289 
1. Heer, het licht van uw liefde schittert, 
schijnt in donkere diepten schittert. 
Jezus, Licht voor de wereld, verlicht ons. 
door de waarheid die u geeft, bevrijdt ons. 
Schijn op mij, schijn op mij! 
refrein:   
 Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie. 
 Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
 stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
 Geef ons uw woord, Heer ontsteek hier het licht. 
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2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij. (refrein) 
 
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
en de weerglans op ons gezicht zien, - 
zal ons leven voor anderen stralen, 
het verhaal van uw liefde vertalen. 
Schijn in mij, schijn door mij. (refrein) 
 
(hierna gaat de gemeente zitten) 
 
Gebed  
 
Lied 305 
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! 
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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! 
 
Moment voor de kinderen  
 
Schriftlezing: (eerst korte inleiding) Numeri 11: 24 - 29  
 
Lied 686:1 
1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt een wat is verdeeld. 
 
Schriftlezing: Marcus 9: 38 – 50 
 
Lied 838: 1 
1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Uitleg en verkondiging 
 



4 

 

Lied Hemelhoog 338 
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.  
 
Dienst van de gebeden 
 
Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
(Rekeningnummers of codes worden in beeld gebracht) 
 
Slotlied Lied 419 (staande) 
1. Wonen overal nergens thuis, 
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan, 
mensen die opstaan en leven gaan, 
mensen veel geluk. 
 
2. Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan 
mensen veel geluk. 
 
3. Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vadershuis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan 
mensen veel geluk. 
 
Zegen (met gezongen ‘amen’) 


