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Orde voor de viering
op zondag 10 februari 2019 aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk

Voorganger: dhr. L. Wanders
Kind v/d zondag: Hanneke Seton

Organist: Ria Hoving

VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling van dienst

Moment van stilte

Aanvangslied: Lied 139 vers 1 en 3

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

(Allen gaan staan)
Bemoediging:

Voorg.                      God, onze Vader,
                               nu wij hier weer zijn samengekomen
                                bij U en bij elkaar
                                moeten wij U zeggen
                               dat wij soms ver weg zijn 
                                van U en van elkaar
                                Wij vragen U:

Allen                        Neem ons bij de hand
 en help ons,
 dat wij samen verder gaan
 op Uw weg:

Voorg. Amen
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Zingen: Lied 139 vers 12 en 14

O God, verwerp het boos geslacht,
op leugen en verraad bedacht.
Wijk van mij, die het kwade doet,
uw handen zijn vol vuil en bloed.
Gij die Gods naam durft uit te spreken
en tegen Hem het hoofd opsteken.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

                 (Aansluitend gaan allen zitten)
Drempelgebed

Zingen: Lied 146c: 1,3 en 7

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Kyriëgebed: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in
de wereld. En daarom bidden wij zingend en zingen wij
biddend: “Heer ontferm U”.

Zingen: Lied 405 : 1-4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
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Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwer engelen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

DIENST VAN HET WOORD

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open.

Kinderen in het midden

We zingen: ‘Samen in het licht’

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

      (Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken)

1  Schriftlezing: Jesaja 6:1-68e 

Zingen Lied 321 vers 1 en 3

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

2  Schriftlezing: Lucas 5: 1-11e

Zingen: Lied 532 alle verzen
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De visser ging uit vissen,
hij deed wat Jezus zei.
De visser ging uit vissen
en netten vol ving hij,
en netten vol ving hij.

De visser is gevangen,
hij hapte naar het woord,
de visser is gevangen,
de Heer heeft hem aan boord,
de Heer heeft hem aan boord.

De visser spartelt tegen,
de Heer heeft hem verrast,
de visser spartelt tegen,
maar Jezus houdt hem vast,
maar Jezus houdt hem vast.

Hij kan hem goed gebruiken,
de grote visserman,
Hij kan hem goed gebruiken,
de vis die vissen kan,
de vis die vissen kan.

Daar is een zee van mensen,
ze snakken naar het woord,
daar is een zee van mensen,
wie zet zijn arbeid voort?
Wie zet zijn arbeid voort?

Zijn naam is Simon Petrus,
hij zet zijn schip aan kant,
zijn naam is Simon Petrus,
een visser op het land,
een visser op het land.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen "Onze Vader" 

Collecte   

Slotlied: 416, alle verzen.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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.

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.

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.

Uitzending en Zegen.

Zingen: Amen, amen, amen

Orgelspel
                                             Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerk.
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