
Orde van Dienst  - PKN Woensdrecht, 26 april 2020. 
Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 
9:45 uur 

 
Orgelspel  
 
Woord van welkom 
Stilte - Beginwoorden - Groet 
 
Gebed 
ZINGEN: Psalm 33: 1 NLB Komt nu met zang en roert de snaren, 

gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren  
door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare  
bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 

Orgelspel: Psalm 33  
Lezen: Psalm 33: 7 NLB  
ZINGEN: Psalm 33: 8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
 
Schriftlezing: Micha 6: 6 t/m 8 
Orgelspel 
       
Schriftlezing: Johannes 21: 1 t/m 14 
Lied 283  
ZINGEN: vers 1 In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 

Lezen: verzen 2 en 3  
ZINGEN vers 4  Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid 



 
Overdenking  
ZINGEN: Lied 418: 1 God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U één, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

Geloofsbelijdenis  
ZINGEN: Lied 418: 3 Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
Gebeden en Onze Vader 
Eventuele mededelingen 
We staan stil bij de collectes 
 
ZINGEN: Lied 634: 1 Uw zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan: 
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Wegzending en Zegen 
Orgelspel 
 
 
 


