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ORDE VAN DIENST  
 
Eredienst zondag 14-06-2020  
in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Frans Gort 

Woord van welkom (door kerkenraadslid) 
 
Aanvangslied: NLB 274: 1, 2 en 3  

 
 
2. Ontferm u God, kyrië eleison, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder u raken wij de liefde kwijt. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank u voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
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Stil gebed; Bemoediging en groet 
Zingen: HH 629: 1  
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Gebed   
 
Zingen: NLB 146c: 1 en 7  
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
 
Moment voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing:  
Leviticus 19: 1 t/m 4 + 11 t/m 18 (NBV) – door lector 
 



   

 4 

Zingen: NLB 320: 1, 2 en 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. 
 
Tweede Schriftlezing: Galaten 5: 13 t/m 26 (NBV)  
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Zingen: HH 555: 1, 2 en 3 – ‘Danklied’  
 

 

  
2. Dank U, Jezus, voor uw liefde, 
uw nabijheid en geduld, 
voor het offer van uw leven, 
de vergeving van mijn schuld, 
dank dat mij het licht van Pasen 
met de moed der hoop vervult. 
  
3. Dank U, Geest, voor al uw gaven, 
voor het goede wijd en zijd, 
voor de vrede en de vreugde, 
voor de trouw te allen tijd, 
dank voor alle troost en vriendschap, 
dank voor de zachtmoedigheid. 
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Overdenking 
 
Zingen: NLB 912: 1, 2, 3, 5 en 6. 

 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon'. 
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6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Moment van gedenken   
  
 Bericht van overlijden 
 Moment van stilte 
 Zingen: NLB 961 

 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’ 
 
Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
(scancodes worden in beeld gebracht) 
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Slotlied: NLB 422: 1, 2 en 3  

 

 
 
2. Laat ons weten, nooit vergeten 
hoe u tot ons spreekt: sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt 
 
3. Laat ons hopen, biddend hopen, 
Dat de liefde wint. Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven hier Gods rijk begint. 
 
Zegen (met gezongen ‘Amen’) 
 
 


