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Orde van Dienst 

  
 zondag 26 april 2020 

 
Protestantse Gemeente  

te Rozenburg 
 

3e zondag van pasen 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. J. Noordam (Nieuwendijk) 
Organist : Frans Gort 
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Welkom  
 
Aanvangslied: NLB 62 : 1 en 4  

 

 
4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 
Wij worden stil voor God 
 
Groet en bemoediging 
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Vervolg aanvangslied: NLB  62 : 5  
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
Verootmoediging en Schuldbelijdenis 
 
Antwoordlied: NLB 119 : 66  

 

 
 
Genadeverkondiging  
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Antwoordlied: NLB 119 : 5  
5.Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. 
Leid mij in 't licht van uw verordeningen. 
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 
het hoge recht van uw verbond bezingen. 
 
Gebed om de opening van het  
Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 1 t/m 12 

 
Lied: NLB 641  
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2. Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
 
3. Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
 
4. Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
'Gij zijt al waar ik op bouw!' 
 
Uitleg en verkonding 
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Gezang 291 (Liedboek voor de kerken, 1973)  
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2. Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
Geloofsbelijdenis  
uitgesproken door de voorganger 
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Lied: NLB 68 : 7 
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Dienst van de gebeden 
 
Slotlied: Lied 728 (Hemelhoog)  

 

 

REFREIN 
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Zegen 


