
Orde van Dienst – 9 augustus 2020. 

Voorganger: ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder 

Organist: dhr. Karel Smagge 

Aanvang: 09.45 uur 
 

VOOR de DIENST 
 

Orgelspel 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  
 

Woord van welkom  
 

aansteken van de kaarsen (door de ouderling)  

openleggen van de bijbel (door de voorganger) 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 

Lied 280 : 1 en 2 (door de voorzangers) 

1.  

De vreugde voert ons naar dit huis, 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept Zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

2. 

Dit huis van hout en steen, dat lang, 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt, 

van wie zijn voorgegaan. 
 

Groet en beginwoorden  
 

Lied 280 : 3 (door de voorzangers) 
3.  

dit huis, dat alle sporen draagt  

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt,  

wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Smeekgebed 

 v: ……………  zo bidden wij          (één of meerdere keren) 

a: zeggen:   Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde! 

 Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!  
 

Gloria  Lied 150a (door de voorzangers) 
1. 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.  



2.  
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
3.  
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
4. 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Schriftlezing:  Psalm 1 
 

Lied 321  You Tube Niet als een storm, als een vloed (samenzang Wijk aan Zee) 
 

Schriftlezing:  Lucas 13 : 1 – 9 
 

Lied  910 : 1 en 4 (door de voorzangers) 
1.   

Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is 't die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons 't goede doen, 

Hij geeft na donk're regen 

een mild en klaar seizoen. 

4. 

Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 
 

Verkondiging  
  



 

Lied 687 : 2  (door de voorzangers) 

2. 

Wij delen in het vuur 

Dat neerstrijkt op de hoofden, 

De vonk die overspringt 

Op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

Duif boven de Jordaan, 

Versterk in ons de gloed, 

Wakker het feestvuur aan. 
 

we gaan staan 
 

Geloofsbelijdenis   

v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 

 Messias Jezus de enigheid van de Here God 

 Hoor Israël. 

g: DE HEER IS ONZE GOD. 

 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 

v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 

 met geheel uw hart 

 en met geheel uw ziel 

 en met geheel uw kracht 

 en de naaste als uzelf. 

g: AMEN 
 

we gaan zitten 
 

Lied  412 You Tube  Wij loven U o God 
 

DIENST van het ANTWOORD 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

(Het Onze Vader wordt in stilte meegebeden door de gemeente) 

g:  ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 

UW KONINKRIJK KOME 

UW WIL GESCHIEDE 

OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 

ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 

MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 

EN DE KRACHT 

EN DE HEERLIJKHEID 

IN EEUWIGHEID 

AMEN 



 

Mededelingen  

collectedoelen  

eerste collecte: Diaconie 

tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 

Slotlied:  423 (door de voorzangers) 

1. 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met Uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

2. 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met Uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

3. 

Voor alle mensen in deze stad: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 

Zegen 

v:             

a: zeggen: AMEN 
 

collecten bij de uitgang  
 

orgelspel 


