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ORDE VAN DIENST SCHRIFT & TAFELDIENST 
 
Eredienst zondag 02-08-2020  
in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Cees Ohlsen 

 
Welkom (door de ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied: NLB 273: 1, 2 en 3  

 

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 
Stil gebed; Bemoediging en groet 
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Zingen: NLB 273: 4 en 5 
4. Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
5. Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom.  Gemeente gaat zitten  
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Zingen: NLB 103: 3  
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Gebed bij de opening van het Woord 
  
Moment voor de kinderen  
 
Eerste Bijbellezing: Ruth 1: 1 t/m 13 (NBV) 
  
Zingen: HH 386: 1 en 2  

 
 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
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Tweede Bijbellezing: Ruth 1: 14 t/m 22 (NBV) 
 
Zingen: NLB 969: 1, 2 en 3   

 

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Uitleg en verkondiging 
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Zingen: HH 523: 1, 2 en 3  

 
 

 

 



 6 

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 en voorbeden 
 
Mededelingen (ouderling van dienst)  
 
Inzameling van de gaven 
(de tafel wordt in gereedheid gebracht) 
 
 



 7 

Tafelgebed:  
 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn! 
Gemeente:  De Heer zal u bewaren. 
Voorganger: Verheft uw harten! 
Gemeente:  Wij hebben ons hart bij de Heer. 
Voorganger: Laten wij danken onze God! 
Gemeente:  Het past ons de Heer te danken. 
 
Wij danken U, HEER onze God, overal en altijd, door Je-
zus, onze Heer. 
Want U heeft ons geschapen tot een leven  
van liefde en lofzang, 
…………………… 
………………….. 
………………….. 
En zingen wij U toe, ons liefde van lof en liefde: 
 
Twee zangers zingen  
 
Heilig, heilig de HEER,  
de God van de hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid! 
Hosanna in de hoge, hosanna in de hoge,  
Gezegend Hij, Die komt in de Naam van de HEER! 
Hosanna in de hoge, hosanna in de hoge! 
  
(vervolg tafelgebed) 
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Gezegend bent U, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
…………………………… 

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Twee zangers zingen: (acclamatie) 
 
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij 
zijn toekomst verwachten wij Maranatha. 
 
(vervolg tafelgebed) 
 
Bij elkaar tot Zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, 
………………………. 
die ons bij elkaar zal brengen in Uw Koninkrijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Allen bidden:  
   Onze Vader die in de hemelen zijt,  
    Uw Naam worde geheiligd, 
   Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, 
   gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
   Geef ons heden ons dagelijks brood 
   en vergeef ons onze schulden, 
   gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
   en leid ons niet in verzoeking  
   maar verlos ons van de boze. 
   Want van U is het Koninkrijk  
   en de kracht, en de heerlijkheid 
   tot in eeuwigheid. Amen. 
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Zingen: HH 519: 1  

 

 
Nodiging - Gemeenschap van brood en wijn  
(op de liturgische tafel staan brood en wijn klaar) 
Tijdens deling zingen:  
 
Zingen: NLB 568a – ‘Ubi caritas’ 
 Ubi caritas et amor, 
 ubi caritas, Deus ibi est. 
 
 vertaling: daar waar vriendschap is, en liefde, 
    daar waar vriendschap is, daar is God. 
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Bij tijd over: orgelspel van de melodie van NLB 381. 
 
Dankgebed 
 
Zingen slotlied (staande): NLB 416: 1 t/m 4  
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen (met gesproken ‘Amen’)   


