
Orde van Dienst  - PG Woensdrecht, 16 februari 2020. 
Voorganger: ds. W. Lolkema. 

Organist: mw. Gertie van Elsäcker. 
ZWO-zondag. 

Liturgische kleur: GROEN. 
Thema: SLIM KOKEN! 

 
Orgelspel 
Stilte 
 
Woord van welkom 
Kaars en Bijbel 
 
ZINGEN: Psalm 8: 1,3 en 4 
 
Groet en Beginwoorden (als gebruikelijk) 
 
ZINGEN: Liederen ter bemoediging 15: 1 en 2: Breng ons daar waar mensen leven. 
(Mel. Liedboek voor de Kerken, Gezang 292.) 
 
Inleiding op het thema - META 
Smeekgebed: Het werk van onze handen - CHARLOTTE 
ZINGEN: Ontferm U, Heer, naar de maat van uw liefde… 
Korte tekst 
ZINGEN: Liederen ter bemoediging 39: 1: Wij willen gaven delen. 
(Mel. Liedboek voor de Kerken, Gezang 252.) 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Gedicht: Ik wens jou een dak boven je hoofd. - CHARLOTTE 
ZINGEN: Lied 981: 1 en 2 – Zolang er mensen zijn op aarde… 
 
Schriftlezing: Exodus 2: 1 t/m 10 - MARJANNE 
ZINGEN: Liederen ter bemoediging 29: 1 en 3: Wij mensen blijven dromen dromen… 
(Mel. Psalm 72) 
 
Schriftlezing: Romeinen 12: 9 t/m 17 - MARJANNE 
ZINGEN: Lied 568-B - drie keer.  
(Ik heb aan de cantorij gevraagd om dit alvast op de repetitie te zingen.) 
 
PowerPointpresentatie bij het thema 
Overdenking 
ZINGEN: Lied 993: 1,2,3,4 en 7  
 
Geloofsbelijdenis (als gebruikelijk)    
ZINGEN: Lied 675: 1 
 
Gebeden – (WIM L - META - WIM L) afgesloten door ALLEN met de lofprijzing:  
Want van U is het Koninkrijk… 
 
Mededelingen 
Collecten met ZINGEN: 568-A  Ubi Caritas 
 
Slotlied: 422: 1 en 3 – Laat de woorden die we hoorden… 
Wegzending en Zegen, gezongen Amen 
Orgelspel 



Breng ons daar… Jan van Opbergen. 
Uit: liederen ter bemoediging. 
Mel. Liedboek voor de Kerken Gezang 292. 

 
Breng ons daar waar mensen leven, 
wachtend op een woord van hoop. 
Doe ons delen, doe ons geven,  
in uw Geest zijn wij gedoopt.  
Laat uw Naam ons leven worden, 
rode draad in ons bestaan, 
anker-vast vandaag en morgen,  
kracht en moed om door te gaan.  
 
Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis, 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
Breng ons daar waar in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw Geest door alle kilte 
breekt, verwarmt en harten heelt.    

 
Wij willen gaven delen. Evert Hoogerwerf. 
Uit: Liederen ter bemoediging. 
Mel. Nieuwe Liedboek 841. 

 
Wij willen gaven delen  
met mensen wereldwijd. 
Want delen wordt tot helen  
wanneer de ander lijdt. 
De Heer heeft zich gegeven 
en deelde onze nood. 
Zo heelde Hij ons leven. 
Hij is het levend brood.  

 
Wij mensen blijven dromen dromen. Marijke de Bruijne. 
Uit: Liederen ter bemoediging. 
Mel. Psalm 72. 

 
Wij mensen blijven dromen dromen - en vergezichten zien, 
een nieuwe aarde die gaat komen  - te vinden al misschien. 
Wij dromen van de mensenrechten  - die ieder mens dan heeft, 
niet langer tegen onrecht vechten,  - daar ’t recht van liefde leeft.  
 
En licht en sterk, vol zachte krachten - die onverzet’lijk zijn, 
bevechten wij de kwade machten - die niet te tellen zijn. 
Waar mensen putten uit de bronnen - van droom als werk’lijkheid, 
daar is Gods toekomst al begonnen - in onze levenstijd.                                                                                                   


