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ORDE VAN DIENST 
 

PG ROZENBURG 24 MEI 2020 
 

7e zondag van Pasen 
 

 

         

                     

          

 
 
 

Voorganger:  Ds. J.C. Buurmeester 

Organist:   Frans Gort 
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ORGELSPEL 
 
WELKOM 
 
AANVANGSLIED    Ps.27:1,2 
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2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
 
BEMOEDIGING EN GROET 
 
 
SAMENZANG     Ps.27:3,4 
3. Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mijn schaden, 
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. 
Hij stelde mij als op een hoge rots, 
het woelen van mijn vijanden ten trots; 
daarom wil ik met vrolijk feestgerei 
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij!- 
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4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: 'zoek mijn aangezicht'. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
GEBED       
 
SAMENZANG     Lied 305:1,2,3 
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2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
MOMENT VOOR DE KINDEREN 
 
1e SCHRIFTLEZING : Deuteronomium 6:1-9 
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SAMENZANG     Lied 320:1,2,3 

 
2. Bemin uw Heer te allen tijd, 
dien Hem met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzig de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
2e SCHRIFTLEZING    Marcus 12:28-34 
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SAMENZANG     Lied 310:1,2,5 

 
 
2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust, gedenk, geniet! 
 
5. Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
VERKONDIGING 
 
ORGELSPEL 
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SAMENZANG     HH Lied 523:1,2,3  
geloofsbelijdenis 
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2. Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
3. Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
DANKGEBED/VOORBEDEN 
 
STIL GEBED/ ONZE VADER    
       
INZAMELING VAN DE GAVEN 
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SLOTLIED     Lied 425 

 

 

 
ZEGEN      
 
 


