
PG Woensdrecht.  
Orde van Dienst zondag 20 september 2020 

Aanvang: 09.45 uur 
Organist: dhr. Martijn Pieterman 
Zang: dhr. W. Smit en mw. G. Kap 

Voorganger: ds. W. Lolkema 
 

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 
 
We gaan staan.  
Aanvangspsalm: Psalm 84: 1 en 6, gezongen door Gerda en Wolter 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw Naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet.  
 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild,  
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  
Heer, die het al in handen houdt,  
welzalig die op U vertrouwt. 

 
Groet en Beginwoorden 
v: De Heer is met u allen! 
A: Zijn vrede is met u!  
v: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 (We gaan zitten.)  
 



Lied 280: (opname van NL Zingt) 1. De vreugde voert ons naar dit huis, 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 

 2. Dit huis van hout en steen, dat lang, 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, 
van wie zijn voorgegaan. 
 

 4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat. 
 

 5. Onthul ons dan Uw aangezicht, 
Uw naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met Uw licht, 
Uw voorbedachte raad. 
 

 7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht, 
die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 

 
  
smeekgebed 
v: …………… zo bidden wij   
A. zeggen: Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!  
                    Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!      
 
Gloria Psalm 98: 1 en 3, gezongen door Gerda en Wolter 
 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKIaBt0


 
DIENST van het WOORD 

 
gebed bij de opening van de Schriften: 
  
Opwekking 464 [youtube]  Wees stil voor het aangezicht van God, 

Want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent 
En ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 

 

  Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
Waar Hij verschijnt met vuur; 
Een eeuwigdurend licht 
Straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
 

  Wees stil, wan de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk. 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 

Schriftlezingen en lied:  
Deuteronomium 24: 14 en 15 
Matthéüs 20: 1 t/m 16 
 
Lied 339A, gezongen door Wolter en Gerda 

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 993: 1,2,3,4 en 7, gezongen door Wolter en Gerda 

Samen op de aarde, dat beloofde land,  
God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand 
 
wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord.  
Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0_5uWve_5R8


’t Westen en het oosten, voor- en nageslacht, 
om zijn Naam te troosten zijn zij aangebracht; 
 
om zijn Naam te prijzen gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.  
 
Kerk en wereld samen, vasteland en zee, 
worden Ja en Amen, ja uit ja en nee.  
 

Geloofsbelijdenis 
 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van de 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 412 [youtube] 
 

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! 
 

 3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde. 
 

 

 
DIENST van het ANTWOORD 

 
dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader  
  
mededelingen 
collectedoelen 

eerste collecte: diaconie 
tweede collecte:  pastoraat en eredienst 
derde collecte: Kosten klein onderhoud kerkgebouw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D1At2jY7UhU


Lied 416: 1,3 en 4, gezongen door Wolter en Gerda 
Ga met God en Hij zal met je zijn,    
jou nabij op al je wegen      
met zijn raad en troost en zegen.   
 Ga met God en Hij zal met je zijn.    
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn:   
in zijn liefde je bewaren,     
in de dood je leven sparen.    
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
   
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

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

 

 

 


