
Orde van Dienst  - PG Woensdrecht, 23 augustus 2020. 
Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker. 
Aanvang: 09.45 uur 

 
VOOR DE DIENST 

 
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) 
 
 - we gaan staan - 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 

Psalm 81: (opname NL Zingt) 
 

1. Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 
 

 2. Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten 
 

 9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig 
 

 
Groet 
v.: de Heer is met u allen 
A:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
Beginwoorden  
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
 
Lied 283: 1,2 en 4, gezongen door Jan Andriese 

https://www.youtube.com/watch?v=0fQYgfCn3iY


In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het Woord dat ons verblijdt. 
 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon.  
 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
 - we gaan zitten – 
 
Smeekgebed 
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen de nood van de wereld en laten we zijn Naam 
prijzen, want zijn barmhartigheid heeft  geen einde. 
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!      
 
https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g 

 
Gloria Lied 705: [youtube] 1. Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
 

 2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zijn het Lam gewijd. 
 

 4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g
https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g


 
DIENST van het WOORD 

 
Kort gebed bij de opening van de Schriften, 
gevolgd door Veni Lumen (Choral) uit Taizé. 
O…Veni Creator Spiritus. O…Veni lumen cordium, veni lumen cordium.  
O, kom Schepper Geest. O kom, licht van dre harten.    
https://www.youtube.com/watch?v=egOVMKaaLac  
 
Schriftlezing: Exodus 19: 3 t/m 6 
Lied 1008: 1 en 3, gezongen door Jan Andriese 

Rechter in het licht verheven,  
Koning in uw majesteit,  
louter ons geringe leven,  
scheld ons onze schulden kwijt,  
laat uw vleuglen ons omgeven,  
troost ons met uw tederheid.  
 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindlijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 

Schriftlezing Romeinen 14: 1 t/m 13 
Led 339A, gezongen door Jan Andriese 

 U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen.  

 
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 
 
 
Gezang 312: 1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken,  gezongen door Jan Andriese 

Behoed uw kerk, zet uit, o God haar palen, 
zij kenn’ eerlang geen grenzen meer! 
Dat elk in Naam van onze Heer 
de knieën voor U buig’, en alle talen 
uw lof herhalen! 
 
Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn w’allen 
als kindren van één groot gezin. 
Ontgloei’ heel d’aard in broedermin! 
Moog’ elke muur, die nog haar duizendtallen 
vaneen scheidt, vallen! 

 
-  we gaan staan  - 

 
Belijdenis 

https://www.youtube.com/watch?v=egOVMKaaLac


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

Opwekking 355 [opname NL Zingt].  U die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- of tegenspoed 
Uw liefde doet mij zingen. 
 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- of tegenspoed 
Uw liefde doet mij zingen. 
 

 
 

 
DIENST van het ANTWOORD 

 
dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
A: 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 door de voorganger 
collectedoelen 

eerste collecte: diaconie 
tweede collecte:  pastoraat en eredienst 

 
- we gaan staan –    

https://www.youtube.com/watch?v=KaHeJVxRlyo


 
Gezang 314: 1 en 3  uit het Liedboek voor de Kerken 
gezongen door Jan Andriese 

Gij die gelooft, verheugt u samen! 
 ’t Is God die trouw zijn kerk bewaart.  
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is d’aard.  
Zijn Woord heeft vrede, heil, bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 
Nabij of ver, wij zijn verbonden:  
één Heer en één geloof, één doop,  
één Geest is tot ons neergezonden,  
en één is aller liefd’ en hoop.  
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam.  

 
 
zegen 
v:  ……………………. 
A zeggen: AMEN 
 
inzameling van de gaven - bij de uitgang  
 
orgelspel 
 
 
 


