
Orde van Dienst van Schrift en Tafel 
Protestantse Gemeente te Woensdrecht 

zondag 29 november 2020 
Voorganger: ds. W. Lolkema, 

Organist: dhr. Martijn Pieterman 
Zang: dhr. B. Maas en mw. M. van Geest 

Aanvang: 09.45 uur 
 

 
 
 
Orgelspel The Holy City (Stephen Adams) 
 
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) 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 

 –  we gaan staan.   – 
 

Aanvangspsalm: Psalm 25 (voorzangers) 
1. Heer, ik hef mijn hart en handen 

op tot U, beslecht mijn zaak.    
Weer van mij de smaad en schande  
van mijns vijands leedvermaak.   
Ja, zij worden zeer beschaamd   
die de goede trouw verachten,   
maar wie uw gebod beaamt,  
mag gelovig U verwachten. 
 

10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede,  
U verwacht ik t’allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 
 
 

Groet en Beginwoorden 
 

Zingen:  Opwekking 281: Als een hert dat verlangt naar water (Nederland Zingt) 
 

  



 

Smeekgebed: 
v:   zo bidden wij   
g. zeggen:   Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!  
   Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!      
 
Gloria Lied 438: (voorzangers) 

1. Godlof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht.  
 

2. Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om need’rig te vervullen 
wat God van Hem verwacht.  

 

De DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Moment met de kinderen 
Lied om te zeggen: 
Ik heb voor jou een goed bericht: de Koning komt eraan! 
Hij brengt de vrede en het licht. En Hij zal naast je staan. 
 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 63 : 19b – 64 : 8 
 

Zingen 316 :   (voorzangers) 
1. Een rijke schat van wijsheid  

schonk God ons in zijn woord.  
Heb 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 er in aanschouwen  
des Heren aangezicht.  
 

 

Tweede Schriftlezing: Marcus 13 : 24 – 37 
 



Overdenking 
 
Zingen 442: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen  (Nederland Zingt) 
 

 – we gaan staan – 
 

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. 
 

 –  we gaan zitten  – 
 

De DIENST van het ANTWOORD 
 

Zondag 29 november 1970 - Zondag 29 november 2020:  
Huub de Feiter en Vrony Luiten zijn vijftig jaar getrouwd.  
 

Zingen: Waar liefde mensen samenvoegt, (voorzangers) 
Mel.: Auld Lang Syne  

 Waar liefde mensen samenvoegt 
worden stenen een paleis 
de kille straat een lentetuin 
de hel een paradijs 
 
Refrein: 
Een land van licht en zonneschijn 
een haard waar men zich warmt 
een overvolle beker wijn 
een mens die je omarmt 
 
De deur roept je een welkom toe 
een stoel staat voor je klaar 
de tafel is gastvrij gedekt 
een heerlijk avondmaal 
Refrein:  
Een land van licht en zonneschijn…. 
 

 
 

 

Dankgebed - voorbeden - stil gebed – lofprijzing 



 

Mededelingen 
Collectedoelen 
eerste collecte: ZWO 
tweede collecte:  pastoraat en eredienst 
derde collecte: klein onderhoud gebouwen 
 

Zingen 568A: Ubi Caritas, (voorzangers, 2x) 
Ubi caritas et amor - ubi caritas Deus ibi est. 
 
De DIENST van de TAFEL 
 

Nodiging 
 

De grote lofprijzing 
 

v.:  De Heer zal bij u zijn. 
a.:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.:  Verheft uw harten. 
a.:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.:  Laten wij de Heer, onze God, danken. 
a.:  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 

Tafelgebed 
v: ….. 
 

985 : 1 (gelezen door de voorganger) 
 Heilig, heilig heilig, hemelhoog verheven 

Boven ons mensen: de naam van de Heer! 
Heilig, heilig heilig, Schepper van de wereld, 
Mensen beneden zingen U ter eer! 
 

985 : 3 (door de zangers) 
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! 
 

 
 

v:  Hosanna in de hoge!   
  Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. 

Hosanna in de hoge! 
 

v:  want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 
‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

 

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei: 
‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.’ 



 

Zeggen: 403-A (eerste twee regels) 
Als wij dan eten van dit brood – 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij Zijn dood en leven – 
totdat Hij komt. 
Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn 
 

We bidden samen het oecumenisch 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 
 

v.:  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  ontferm U over ons! 
 

  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  ontferm U over ons! 
 

  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  geef ons vrede! 
 

De vredegroet 
we wensen elkaar – op afstand- de vrede van Christus toe. 
 

De woorden over brood en wijn 
 

Het delen brood en wijn. 
 
Korte dankzegging 
 

AFSLUITING van de DIENST 
 

Slotlied: 704: Dankt, dankt nu alle God.  (Nederland zingt) 
 

Zegen 
v:  ………. 



g:  zeggen: AMEN 
 

Collecten bij de uitgang 
 

Orgelspel 
 
 


