
Orde van Dienst  - PKN Woensdrecht, 14 juni 2020. 
Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht 

Organist: mw. Gertie van Elsäcker. 

Aanvang: 09.45 uur 
 
 
VOOR de DIENST 
 
orgelspel 
 
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) 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 

Psalm 107:  1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat ! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 

 4. Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

 
Groet en Beginwoorden  
 
  
Lied 216 geheel (opname Nederland 
Zingt) 
 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

 

 



 2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

 3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

smeekgebed 
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!      
 
Gloria Lied 412: 1 en 6 
 

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem'len, serafs, machten, 
tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der 
legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk 
openbaren! 
 

 6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven 
mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen 
mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw 
mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons 
vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw 
goedheid bouwen. 
 

DIENST van het WOORD 
 
gebed bij de opening van de Schriften:  
  
Lied 314 (opname Nederland Zingt) 
 

1. Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven. 
 



 2. Ons gevoel en ons verstand, 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

 3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 
 

 
Schriftlezingen:  
Habakuk 2: 1 t/m 4 en Romeinen 1: 8 t/m 17 
  
Lied 968:   
 

1 De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 

 5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

 

Uitleg en Verkondiging 
 
Lied 723:  1. Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 



Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 

 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

 
Geloofsbelijdenis 
 
 
Lied 969:   
 

1 In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 
 

 2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 

 4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

 
 

DIENST van het ANTWOORD 
 
dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader  
  
mededelingen 
collectedoelen 

eerste collecte: diaconie 
tweede collecte:  pastoraat en eredienst 

 
 



Lied 755: (opname Nederland Zingt) 1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 

 2. O welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan; 

uit aard' en hemel opgerezen 

vangt dan het nieuwe loflied aan. 

Als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 

 
 
zegen 
v:  ……………………. 
A zeggen: AMEN 
 
collecten - bij de uitgang  
 
orgelspel 
 
 
 

 

 

 


