
PG Woensdrecht   
Orde van Dienst zondag 18 september 2022  

Aanvang: 09.45 uur 

Voorganger: ds. W. Lolkema  
Organist: mw. G. van Elsäcker  

  
  

VOOR de DIENST 

  
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst    
  

De DIENST van het VOORWOORD 
 
Woord van welkom  
Aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel   
 
Lied: Psalm 68: 7 

7. God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen. 
 

 

  
Groet en Beginwoorden 
 
Lied 288  

 Goede morgen, welkom allemaal. 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn. 
God ik vraag U kom in onze kring. 
Wees er bij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal, 
verteld in mensentaal. 

 

  
  



 

 

 

 

 

 

De DIENST van het WOORD 

  
Gebed   
Moment met / voor de kinderen, evt. kindernevendienst   
  
Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 17: 38 t/m 40 en 48 t/m 50 
 

Lied: Psalm 43: 1 en 5  
1. O God, kom mijn geding beslechten,  

verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen niet mij rechten,  
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat,  
o Heer, mijn toeverlaat. 
 

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,  
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer. 

  
Tweede Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 t/m 20 
 
Lied: 568-B, drie maal 

1. Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 
Overdenking  
 
Lied: 321: 1, 2, 6 en 7 

1. Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 

2 Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 
 

6 Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 
 



 
 
 

7 Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 
 

 

  
De DIENST van het ANTWOORD  

  
Geloofsbelijdenis 
 
Lied: 1014: 1, 3 en 5 

1. Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren. 
Bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen. 
Kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde sch 
enkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans, 
een schat om uit te delen. 

 
 
dankgebed - voorbeden - stil gebed - lofprijzing  
 

mededelingen  
 

aandacht voor de collecten:  
eerste collecte: ZWO 

tweede collecte:  pastoraat en eredienst  
derde collecte: klein onderhoud gebouwen  
 

Lied 568A: Ubi Caritas, drie maal   
1. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 
 

  



 

  
De DIENST van de TAFEL 

   
Daarin wordt gezongen:  
Lied 985: 1 en 3 

1. Heilig,  heilig,  heilig,  hemelhoog  verheven  
boven  ons  mensen: de  naam  van  God  de  Heer!  
Heilig, heilig,  heilig,  Schepper van de  wereld,  
mensen  beneden  zingen U  ter eer! 
 

3. Heilig,  heilig,  heilig,  bron  van  alle  leven,  
bloemen  en  bomen  en  al  wat adem  heeft!  
Heilig, heilig,  heilig,  Vader  van  ons  allen,  
Eerste  en Laatste,  U dankt al  wat leeft! 

 
Lied 403-A, eerste twee regels 

  
1. Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij zijn dood en leven 
totdat Hij komt. 

 

AFSLUITING van de DIENST 
 
Slotlied: Lied 704: 1 en 3 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

zegen  
v:  …………………….  
Gezongen AMEN  
  
orgelspel  
 


