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ORDE VAN DIENST  
Eredienst zondag 21-06-2020  
in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger:  Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Frans Gort 

 
 
 
Woord van welkom (door kerkenraadslid)  



   

 2 

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6  

 

 
 
6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
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Stil gebed 
 
Bemoediging: Voorganger: De Heer zij met u! 
Gemeente:  Ook met u zij de Heer! 
 
Zingen: Hemelhoog 495 (2x) – ‘Votum en groet’ 
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Gebed 
 
Zingen: NLB 305: 1, 2 en 3  

 
 

 
 



   

 5 

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 
 
Eerste Schriftlezing:  
Handelingen 4: 32 t/m 37 (NBV) – door lector 
 
Zingen: NLB 568a (Nederlandse versie) – 4x 

Daar waar liefde heerst 
en vrede, 
daar waar liefde heerst, 
daar is God met ons. 
 

Tweede Schriftlezing:  
Handelingen 5: 1 t/m 11 (NBV) – door voorganger 
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Zingen: Hemelhoog 49: 1 en 2  
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2. Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. -REFREIN- 
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Overdenking 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: NLB 1008: 1, 2 en 3  

 

 
 
2. Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
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3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindlijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
 
Dankgebed,  
voorbeden,  
stil gebed  
en het gezongen ‘Onze Vader’ (NLB 1006) 
  ………………………. 
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Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven,  
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder.  
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen.  
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Mededelingen (door ouderling van dienst)  
Inzameling van de gaven  
(scancodes worden in beeld gebracht) 
  
Slotlied: NLB 834: 1, 2 en 3  

 
 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3.Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
   
Zegen (met gezongen ‘Amen’) 


