
Orde van Dienst –  PG Woensdrecht 

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde 

Organist: dhr. P. de Kam 

Aanvang 9.45 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 predikant) 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 

Groet en beginwoorden 
 

Lied Psalm 81 : 1, 4, 8 en 9 (door de voorzangers) 
1. 

Jubelt God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 

Juicht voor Israëls Heer, 

stem en tegenstem 

springen op voor Hem 

die ons heil bewerkte. 
 

4. 

God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is 't en recht 

nu en t' allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 
 

8. 

Ik ben HIJ DIE IS; 

God wil Ik u wezen. 

Uit de duisternis 

van de slavernij 

maakte Ik u vrij; 

hebt gij nog te vrezen? 
 

9. 

Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 

Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig. 



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! 

 AMEN 
 

Gloria  Lied 864 : (YouTube) 1. Laat ons de Heer lofzingen,  
juicht, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood. 
 

 2. God heeft u uitverkoren  
en uw geloof gebouwd,  
Hij heeft een eed gezworen  
aan elk die Hem vertrouwt:  
dat Hij hen zal omgeven  
met sterkte als een wal,  
dat Hij wie met Hem leven  
de zege schenken zal.  
 

 5. Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat,  
Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al 't goede  
nu en in eeuwigheid.  
 

 

DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Schriftlezingen   

1 Koningen  19 : 1 – 9 

Mattheus 17 : 14 – 20 

 

Lied  313 : 1 en 2  (door de voorzangers) 

 

1. 

Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Hebt moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 



daarnaar zijn leven richt, 

die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 
 

2  

God opent hart en oren, 

opdat wij in geloof 

zijn roepstem zouden horen, 

voor and're stemmen doof. 

Gods woord gordt mensen aan, 

om zonder te versagen 

het smalle pad te gaan 

en stil het kruis te dragen 

achter hun Heiland aan. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Lied  970 : (YouTube) 1. Vlammen zijn er vele,  
één is het licht,  
licht van Jezus Christus,  
vlammen zijn er vele,  
één is het licht,  
wij zijn één in Christus 

 2. Ranken zijn er vele,  
één is de stam,  
wijnstok van het leven,  
ranken zijn er vele,  
één is de stam,  
wij zijn één in Christus. 
 

 3. Gaven schonk Hij vele,  
één is de Geest,  
Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele,  
één is de Geest,  
wij zijn één in Christus. 
 

 4. Velen mogen dienen  
als onze Heer,  
Hij wast onze voeten,  
velen mogen dienen als  
onze Heer,  
wij zijn één in Christus. 
 

 5. Leden zijn er vele,  
één is zijn kerk,  
wij zijn Christus’ lichaam,  
leden zijn er vele,  
één is zijn kerk,  
wij zijn één in Christus. 
 

 



Geloofsbelijdenis 

v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 

 Messias Jezus de enigheid van de Here God 

 Hoor Israël. 

g: DE HEER IS ONZE GOD. 

 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 

v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 

 met geheel uw hart 

 en met geheel uw ziel 

 en met geheel uw kracht 

 en de naaste als uzelf. 

g: AMEN 
 

Lied 413 : (YouTube) 1 Grote God, wij loven U 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
En bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
Blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

 2. Alles wat u prijzen kan, 
U, de eeuw'ge, Ongeziene, 
Looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle Eng'len, die U dienen, 
Roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 

 3. Heer, ontferm U over ons, 
Open Uwe Vader armen, 
Stort Uw zegen over ons, 
Neem ons op in Uw erbarmen! 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 
Laat ons niet verloren gaan! 
 

 

DIENST van het ANTWOORD 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

g:  ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 

UW KONINKRIJK KOME 

UW WIL GESCHIEDE 

OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 

ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 

MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 

EN DE KRACHT 

EN DE HEERLIJKHEID 



IN EEUWIGHEID 

AMEN 
 

Mededelingen 

Collectedoelen 

 eerste collecte: Bloemenfonds 

 tweede collecte pastoraat en eredienst 
 

Slotlied  418 : 2, 3 en 4  (door de voorzangers) 

2. 

Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 
 

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. 

 

4. 

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. 

 

Zegen 

v.:         

a.: zeggen  AMEN 

collecten bij de uitgang 

 

Orgelspel 


