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ORDE VAN DIENST VOOR DE SLANGENBURGSE KERK 
16 augustus 2020 

 
Orgelspel  
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)  
 

VOORBEREIDING 
De kaarsen worden aangestoken  
 
Lied 601 : Licht dat ons aanstoot in de morgen : 1, 2 en 3 
 
Stilte  
Aanvangslied (de gemeente gaat staan) Psalm 87 

Gezongen 1    Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede. 

 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 

 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 

 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 
Gemeente  2    Rahab en Babel zullen u behoren. 

gelezen Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 

 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 

 
O moederstad, uit u is elk geboren! 

 
Gezongen  3    God zal hen zelf bevestigen en schragen 

 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 

 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 

 
Gezongen  4    Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 

 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 

 
zingend: ‘In U zijn al onze fonteinen’. 

 
Bemoediging en groet  
V Onze hulp is de naam van de Heer,  
A die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V Zijn genade en vrede zij met u allen.  
A Amen.  
(de gemeente gaat zitten)   
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Inleiding  

Kyriegebed: na iedere intentie  ‘bidden wij’: LB 301g  

Glorialied : LB 117d:  Laudate omnes gentes 

SCHRIFT 

Gebed, afgesloten met LB 333  

Lezing Oude Testament : Jesaja 56: 1-8 

Lied 447: 1  

Evangelielezing : Matteüs 15: 21-28 

Lied  339a 

Preek  

Orgelspel  

Geloofslied : LB 647 

V en G Gelezen 1. Voor mensen die naamloos,  
kwetsbaar en weerloos  
door het leven gaan,  
ontwaakt hier nieuw leven,  
wordt kracht gegeven:  
wij krijgen een naam.  

Gezongen 2. Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend  
door het leven gaan,  
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken:  
wij kunnen bestaan.  

V en G gelezen 3. Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend  
door het leven gaan,  
weerklinken hier woorden,  
God wil ons horen:  
wij worden verstaan.  
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Gezongen 4. Voor mensen die hopend,  
wankel gelovend  
door het leven gaan,  
herstelt God uit duister  
Adam in luister:  
wij dragen zijn naam. 

 
TOEWIJDING 

 
Pastorale mededelingen  
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
Collecten: 1.diaconie; 2. kerk; 3. kerkkas 
 
Slotlied (de gemeente gaat staan) : LB 969 
 
Gezongen 1. In Christus is noch west noch oost  

in Hem noch zuid noch noord,  
één wordt de mensheid door zijn troost,  
de wereld door zijn woord.  

 

V en G gelezen 2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,  
met Hem gemeenschap vindt.  
De dienst aan Hem is ’t gouden koord  
dat allen samen bindt.  

 

 Gezongen 3. Geliefden, sluit u dan aaneen,  
vanwaar en wie ge ook zijt;  
als kinderen om uw Vader heen  
en Christus toegewijd.  

 

Gezongen 4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd,  
in Hem is zij vertroost. 

 

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)  
Orgelspel  
 
Koffie, thee of limonade buiten 
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