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ORDE VAN DIENST  
 
Eredienst zondag 30-08-2020 in de Prot. Gem. Rozenburg 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Rob Oosterlee 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom (door kerkenraadslid) 
 
Aanvangslied: Psalm 89: 1 en 2 

 

 
 

2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, 
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 
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Stil gebed 
 
Bemoediging: Voorganger: De Heer zij met u! 
   Gemeente:  Ook met u zij de Heer! 
 
Lied: HH 495 (2x) – ‘Votum en groet’  

 

 

 
De gemeente gaat zitten 
 
Kyriëgebed 
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Zingen Loflied: NLB 305: 1, 2 en 3  

 

 
 
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! 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: Ruth 4: 1 t/m 12 – door lector 
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Zingen: HH 226: 1 

 

 

 
Tweede Schriftlezing: Ruth 4: 13 t/m 21 (NBV)  
 
Derde Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 t/m 6 (NBV)  
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Zingen: HH 579: 1, 2 en 5  

 

 

 
2. Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, 
die voor 's werelds zonden boet, 
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, 
waarlijk drank uw heilig bloed. 
Uit het duister, vreeslijk boven mate 
riept Gij tot Hem die U had verlaten, 
maar uw stem breekt door de nacht: 
Vader, wereld, 't is volbracht. 
 



   

 6 

5. Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: HH 557: 1, 2 en 3 

 
 

2. Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 
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3. Ja, de dag zal komen, 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen voor 
eeuwig en eeuwig. (Refrein) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
en het gezongen ‘Onze Vader’ (NLB 1006) 
 ……………………. 
 ……………………. 

 
En met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, 
Bidden wij zingend het gebed dat Uw Zoon ons leerde 
bidden: 
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Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
 
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’) 


