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ORDE VAN DIENST 15 AUGUSTUS 2020, P.G. ROZENBURG 
 
Voorganger: Ds. J.C. Buurmeester 
_______________________________________________ 
ORGELSPEL 
 
WELKOM 
 
AANVANGSLIED  Ps.33:1,2 
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2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 
STIL GEBED  
 
BEMOEDIGING en GROET     
 
ZINGEN    Ps.33:7 
7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 
 
KYRIEGEBED  
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GLORIALIED    Hemelhoog 575:1,2 

 

 
 
2. Uit Hem vloeien alle krachten, 
tot Hem stijg' der aarde lied! 
Zalig, wie de Heer verwachten: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 
diept' en hoogheid, lust en leed, 
in het loflied aan de Here, 
die de zijnen niet vergeet! 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD 
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MOMENT VOOR DE KINDEREN 
 
1e SCHRIFTLEZING:  Esther 6   door lector 
 
ZINGEN    Lied 738:1,2  
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2. Kom zing het lied van Sifra en Pua, die ’t bevel 
om jongetjes te doden teniet doen bij de Nijl 
en zing het lied van Mirjam:  
in zee komt paard en ruiter om 
en zing het lied van Ester 
die massamoord voorkomt. 
 
2e SCHRIFTLEZING  Mattheus19:23-30 door lector 
 
ZINGEN    Lied 991:1,2,8 

 
 
2. God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 
8. De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geeft uw hart aan God. 
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VERKONDIGING 
 
ORGELSPEL 
 
ZINGEN    HH Lied 677:1,3 
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3. God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houd' ons allen saâm 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed' 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
 
DANKGEBED/VOORBEDEN/STIL GEBED 
 
ONZE VADER  
 
MEDEDELINGEN/COLLECTE 
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SLOTLIED   Lied 425 

 

 
 
 

ZEGEN 
 


