
Orde van Dienst  - PG Woensdrecht 
17 mei 2020 [Zondag Rogate] 

Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht 
Organist: dhr. Martijn Pieterman 

Aanvang 9:45 uur 

 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
Orgelspel: mel. Psalm 119, één keer 
We ZINGEN: Psalm 119: 12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 

O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen 
Gij zijt mijnlicht, mijn dag bij duisternis, 
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 
Verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis 
Ik zal de weg van uw geboden lopen. 

 
Stilte - Beginwoorden – Groet 
We ZINGEN: Lied 283:  1. In de veelheid van geluiden 

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

 2. En van overal gekomen, 
Drinkend uit de ene bron, 
Bidden wij om nieuwe dromen, 
Richten wij ons naar de zon. 
 

 4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Exodus 20: 1 t/m 17 
 
We ZINGEN: Lied 993:  1. Samen op de aarde,  

dat beloofde land,  
God zal ons bewaren,  
want Hij houdt in stand 

 
 
 

  



 2. wat Hij heeft geschapen  
met zijn hand, zijn woord.  
Hij zal niet verlaten  
wat Hem toebehoort 

 
 7. Kerk en wereld samen,  

vasteland en zee,  
worden ja en amen,  
ja uit ja en nee. 

 
 
 
Schriftlezing: Galaten 5: 22 en 23 
We ZINGEN: Lied 339-A  U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
 
Overdenking 
Lezen: Psalm 119:  30. Ik overpeins de diepten van uw wet, 

laat hen tot mij zich wenden die u vrezen! 
In alles wat uw geest heeft ingezet 
moge mijn hart één en ondeelbaar wezen! 
Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet 
uw naam in heel mijn leven laten lezen. 
 

ZINGEN: Psalm 119:  40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig aken 
dat in de duisternis mijn schreen richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 

 
Geloofsbelijdenis 
 
We ZINGEN: Psalm 119: 3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
 

 
 
 
Gebeden en Onze Vader 



 
 
ZINGEN: Lied 978:  1. Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

 4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

 
 
Zending en Zegen, gezongen Amen, zie onder 
 
Orgelspel 
 
 

 


