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Orde voor de viering  
op woensdag 6 november 2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

DANKSTOND 

Voorganger: ds. M. van ‘t Hof 

Organist: Ben te Velde 

 
Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangspsalm: Psalm  136: 1, 2 

 
2 Geef de God der goden eer, 

jubel voor der heren Heer. 

Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Staande zingen: psalm 136:  12, 13 
12 Loof de Heer, die al wat leeft 

dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 

Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 

13 Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 

want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
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Inleiding op de dienst:  

https://www.youtube.com/watch?v=Gomx_eXy-Rw&list=RDGomx_eXy-Rw&start_radio=1 

 

Gezongen gebed: Psalm 33: 

 
Lezing: Psalm 36: 6-10 (Uit de NBG (!!) vertaling) 

Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot 
de wolken;  

uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een 
geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, Here.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gomx_eXy-Rw&list=RDGomx_eXy-Rw&start_radio=1
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Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom 
schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen;  

zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met 

de stroom van uw liefelijkheden.  
Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het 

licht.  

 

Orgelbewerking van lied 978: (‘Aan U behoort, o Heer’) 

Overdenking 

Zingen: Lied 365: 1, 4, 5 (alleen spelen) en 6 (‘Wij dragen onze gaven’) 

 
4 Wij wijden U de schoven, 

wij wijden U het brood, 

want brood komt uit den hoge 
van bij de Here God, 

voor wie de halmen buigen – 

tot eer van U, o God en Heer, 
halleluja! 

 
5  Alleen orgelspel 
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6 Het is en moet zo blijven 
de gave van uw hand, 

al wat wij van U krijgen, 

de vruchten in de mand, 
de broden op de tafel – 

tot eer van U, o God en Heer, 
halleluja! 

 

Gebeden 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: 981: 1,2, 3, 4 (‘Zolang er mensen’). 

 
2 Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 

 

3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

 

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 

 
Zegen die wordt beantwoord met het zingen van 5de couplet  

 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 


