
Orde van Dienst  - PKN Woensdrecht, zondag 1 maart 2020. 
Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen uit Oosterhout. 

Organist: dhr. Rein Ros 
1e zondag van de Veertigdagentijd- zondag Invocabit- Roept hij Mij aan, psalm 91,15 

 

VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm   psalm 91 : 1 en 7. 
 

moment van stilte 
 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

drempelgebed 
 

Lied: gezang 281 : 1 – 5 
 

– de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
 want zijn barmhartigheid heeft geen einde.  
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! (melodie staat in de standaardliturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing   O.T. Exodus 3 : 1 – 15. 
 

zingen   psalm 81 : 4, 8 en 14. 
 

schriftlezing  N.T. Evangelie van Mattheus 4 : 1 – 11. 
 

zingen  gezang 368d 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 



zingen  gezang 542 : 1, 2 en 3.  
– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
–  de gemeente gaat staan  – 

belijdenis 
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 
 

zingen   gezang 542 : 4. 
– de gemeente gaat zitten  – 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
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 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte: Diaconie 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied  “Ga met ons mee” ( mel. gezang 778 ) 
1. Ga met ons mee op onze wegen                  2. Schenk ons een woord als wij U roepen 
    wees met uw volk in de woestijn.                     Wees ons een licht op onze weg. 
    Schuil in een wolk, wees half verzwegen         Wil ons niet eindeloos beproeven.  
    Toon dat Gij onze kracht wilt zijn.                     Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 

3. Ga voor ons uit in nacht en duister.         4. Schenk ons het brood om van te leven 
    Wek in ons hoop voor elke dag.                    Toon ons de Mens die op U bouwt 
    Maak U niet waar in macht en luister          en onze kracht wordt tot vergeven: 
    maar in een mens die op ons wacht.            Naam die ons duurzaam gaande houdt.    
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
g: AMEN ( melodie staat in de standaardliturgie) 

uitleidend orgelspel 


