
 
PG Woensdrecht.  

Orde van Dienst 02 augustus 2020 
Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht 

Organist: dhr. Rein Ros 
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 98: 1 en 3, gezongen door Jan Andriese 
 Zing een nieuw lied voor God de Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.  
 
Laat heel de aard’ een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De Naam des Heren zij geprezen, 
lofzangen gaan  de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt.  

 
Groet en Beginwoorden  
 
Opwekking 124: 1 en 2 (opname Nederland Zingt) 
https://www.youtube.com/watch?v=A31jSh13bhI  
  
smeekgebed 

https://www.youtube.com/watch?v=A31jSh13bhI


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 413: 1 en 3, gezongen door Jan Andriese 

Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.  
 

DIENST van het WOORD 
 
gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezingen en liederen:  
+ Psalm 78: 13 t/m 22 
Lied 713: 1,2 en 5 (opname Nederland Zingt) 
https://www.youtube.com/watch?v=B2pnOGlf6qI 

+ Romeinen 8: 31 t/m 39 
Lied 339A, gezongen door Jan Andriese 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen.  

 

Uitleg en Verkondiging 
Lied 978: 1 en 3 (opname Nederland Zingt) 
https://www.youtube.com/watch?v=vNT2NaJ9eEk 

!!! DEZE ajb stoppen op 1 min. 59!! Als het kan…?! 
 
Geloofsbelijdenis 
Lied 978: 2 en 4, gezongen door Jan Andriese 

Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
 Er ruisen halmen op de akker 
Waar zich het zaad verloren gaf.    
En vele korrels vormen saam 
 een kostbaar brood in uwe naam.  

 
Laat dan mijn hart U toebehoren  

https://www.youtube.com/watch?v=B2pnOGlf6qI
https://www.youtube.com/watch?v=vNT2NaJ9eEk


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.  

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

eerste collecte: diaconie 
tweede collecte:  pastoraat en eredienst 

 
Lied 425, gezongen door Jan Andriese 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen   
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
In Christus verbonden, tezamen gezonden   
op weg in een wereld die wacht op uw Woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden   
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven   
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

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

 

 

 

 


