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ORDE VAN DIENST  
 
Eredienst zondag 26-07-2020 in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Dhr. Hugo van Dalen 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom (door kerkenraadslid) 
 
Aanvangslied: Psalm 92: 1 en 2  
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2. Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: Psalm 92: 4 
4. Hoe diep zijn uw gedachten! 
Geen dwaas die dat verstaat: 
als onkruid groeit het kwaad; 
hoe lang zult Gij nog wachten? 
Zie toch, aan alle zijden, 
plant zich het onrecht voort, 
het bloeit haast ongestoord, 
niemand komt tussenbeide. 
 
Kyriëgebed  
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Zingen Glorialied: HH 611: 1 t/m 7 

  
2. O wondre liefd', o wijsheid Gods, 
toen zond' ons 't licht benam, 
hebt Gij 't verlossend pad gebaand: 
een tweede Adam kwam.  

3. De liefde is zo wijs en goed: 
wat eens in Adam viel, 
ons menselijke vlees en bloed, 
wordt leven weer en ziel.  

4. Ja, meer dan ziel en leven zijn 
gegund aan bloed en vlees: 
God-zelf zal in ons wezen zijn, 
zijn ademende Geest!  

5. Hij die voor ons gestreden heeft 
alleen, man tegen man, 
als God en mens geleden heeft 
wat niemand lijden kan,  

6. in het verborgne van de hof, 
aan 't kruis in stervensnood, 
heeft Hij aan ons de weg geleerd 
door lijden en door dood.  
 7. O hoogt' en diepte, looft nu God, 
 aanbidt zijn heiligheid! 
 Zijn woord werd nimmer nog gepeild, 
 zijn weg is veiligheid. 
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Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 3: 5 t/m 12 – door lector 
 
Zingen: NLB 313: 1  

 

 

 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 13: 44 t/m 52 (NBV)  
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Zingen: HH 88: 1, 2 en 3  

 
 

 

 
2. Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord, 
dat door de HEER gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. (Refrein) 
 
3. Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. (Refrein) 
 
Uitleg en verkondiging 
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Zingen: NLB 747: 1 en 2 

 

  
 

2. Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
en het gezongen ‘Onze Vader’ (HH 547) 
 
……………………  
 
En in verbondenheid met alle gelovigen, hier op Rozenburg, 
in ons land en wereldwijd, bidden wij zingend het gebed dat 
Uw Zoon ons leerde bidden: 
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Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
(scancodes worden in beeld gebracht) 
 
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’) 


