
Orde van Dienst PG Woensdrecht 

zondag 1 november 2020 

Voorganger: ds. J van de Putte 

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 

 

Lied Psalm 72 : 1 en 4  (door de voorzangers) 

1. 

Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan 's konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

4. 

Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn ha 

 

Groet en beginwoorden 

v.: de Heer is met u allen 

g:  ZIJN VREDE IS MET U 

v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

 

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 72a  Youtube 

Lied 72a You Tube Refr. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 
 

 1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon. (refrein) 
 

 2. Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein) 
 

 3. Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. (refrein) 
 

 4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. 
(refrein) 

 

 

DIENST van het WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezingen 

Jesaja 56 : 1 – 8 

Marcus 1 : 29 – 38 

 

Lied 647 (door de voorzangers) 

1. 

Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 

2. 

Voor mensen die roepend, 

tastend en zoekend 

door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 

brood om te breken: 

wij kunnen bestaan. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l-urFyhYCm8


 

3. 

Voor mensen vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan 

weerklinken hier woorden 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan 

4. 

Voor mensen die hopend, 

wankel gelovend 

oor het leven gaan, 

herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Lied 905 You Tube 1. Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 

 3. Laat dan in stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet 
 

 

 

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 905 You Tube 4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegt, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/wie-zich-door-god-alleen-laat-leiden/POMS_EO_8273361?cHash=09e9c372428265c8d684c379c7d647cd
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/wie-zich-door-god-alleen-laat-leiden/POMS_EO_8273361?cHash=09e9c372428265c8d684c379c7d647cd


 
 

 

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: ZWO  Najaarszending 

 tweede collecte pastoraat en eredienst 

 derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw 

 

Slotlied  425  (door de voorzangers) 

 

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 


