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ORDE VAN DIENST SCHRIFT & TAFELDIENST 
 
Eredienst zondag 25-10-2020 in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Frans Gort 
 
Welkom (door de ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied: NLB 276: 1 en 2 (staande) 
1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 
 
2. Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Stil gebed 
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Bemoediging en groet 
 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 

Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente:  en die nooit loslaat het werk van zijn handen. 
 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 

       en van Jezus Christus onze Heer 

 Allen:   Amen 

 
Zingen: NLB 276: 3 (staande) 
3. Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
Gemeente gaat zitten  
 
Kyriëgebed  
 
Zingen Glorialied: Hemelhoog 588: 1 en 2 
1. Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, -en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 
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2. Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen (filmpje) 
 
Eerste Bijbellezing: Deut. 6: 1 t/m 9 (NBV)   –  lector 
 
Zingen: Psalm 119: 1 en 2  
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
 
Tweede Bijbellezing: Mattheüs 22: 34 t/m 46 (NBV)– Vgr 
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Zingen: NLB 320: 1, 2 en 3 
1. Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2. Bemin uw Heer te allen tijd, 
dien Hem met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzig de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Hemelhoog 370: 1, 3 en 4 (de melodie van: LvdK 429)  
1. 'k Geloof in God, Hij is mijn Vader, 
almachtig Koning op zijn troon. 
Schepper van hemel en van aarde. 
En in zijn eengeboren Zoon, 
die ik als mijn Verlosser eer, 
in Jezus Christus onze Heer. 
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3. ‘k Geloof dat Hij ten derden dage 
weer opgestaan is uit de dood, 
is naar de hemel opgevaren, 
zit aan de rechterhand van God, 
vanwaar Hij met bazuingeschal, 
eenmaal ten oordeel komen zal. 
 
4. Ook wordt de Geest door mij beleden, 
‘k geloof een kerk die God ons geeft, 
ware gemeenschap van de heil’gen, 
dat God mijn zonden steeds vergeeft, 
mijn lichaam van de dood bevrijdt, 
en dat ik leef in eeuwigheid. 
 
Moment van gedenken   
  

 BERICHTEN VAN OVERLIJDEN! 
 Moment van stilte 
 Zingen: NLB 961 – ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen (ouderling van dienst)  
 
Mogelijkheid tot het geven van uw gaven 
 



   

 6 

Tafelgebed:  
 
Voorganger: De Heer zij met u. 
Gemeente:  Zijn Geest in ons midden. 
Voorganger: Heft uw harten omhoog. 
Gemeente:  Wij heffen ons hart op tot God. 
Voorganger: Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Gemeente:  Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Hoe zullen wij U danken, HEER onze God? 
Ons hart is onrustig in ons, en vol bange vragen. 
……………………… 
……………………… 
met een loflied tot Uw eer en glorie: 
 
Zangers zingen (sanctus, uit groene boekje): 
 
Heilig, heilig de HEER, de God van de hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid! 
Hosanna in de hoge, hosanna in de hoge,  
Gezegend Hij, Die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge, hosanna in de hoge! 
  
(vervolg tafelgebed) 
 
Hoe kunnen wij U danken, wat hebben wij te bieden, 

……………………….. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis.          
 

Zangers zingen: (acclamatie) 
 
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij 
zijn toekomst verwachten wij Maranatha. 
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(vervolg tafelgebed) 
 
Bij elkaar tot Zijn gedachtenis 
komen wij tot U zoals wij zijn: 
……………………. 
Die ons bij elkaar zal brengen in Uw Rijk, 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Allen bidden:  
 Onze Vader die in de hemelen zijt, ….. 
  

Zingen: Hemelhoog 519: 1 
1. Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
 
Nodiging - Gemeenschap van brood en wijn  
(op de liturgische tafel staan brood en wijn klaar) 
 
Tijdens deling zingen: 

Zingen: Hemelhoog 513: 1 en 2 
1. Eet het brood met Mij, drink de wijn met Mij. 
Tussen de vleugels van de Cheroebim, 
deel het maal met Mij. Eet het brood met Mij, 
drink de wijn met Mij. Tussen de vleugels 
van de Cheroebim, deel het maal met Mij. 
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2. Wij aanbidden U, wij aanbidden U. 
Tussen de vleugels van de Cheroebim, 
aanbidden wij U. Wij aanbidden U, 
wij aanbidden U. Tussen de vleugels 
van de Cheroebim, aanbidden wij U. 
 
Zingen: NLB 568 A (5x)  
  Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 
  (vertaling: daar waar vriendschap is, en liefde, 
     daar waar vriendschap is, daar is God.) 
 
Dankgebed 
 
Zingen slotlied: NLB 422: 1, 2 en 3 (staande) 
1. Laat de woorden die we hoorden 
klinken in het hart. Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, nooit vergeten 
hoe u tot ons spreekt: sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt 
 
3. Laat ons hopen, biddend hopen, 
Dat de liefde wint. Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven hier Gods rijk begint. 
 
Zegen (met gezongen ‘Amen’)   


