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       Orde van het MORGENGEBED 

op woensdag 1 januari 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: ds.Theo van ’Hof 
  Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Welkom en afkondigingen 

Stilte 

Bemoediging en begroeting: 

Vg:   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 

GM:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

Vg    die trouw is de eeuwen door. 
 

GM   OP HEM VERTROUWDE ONS VOORGESLACHT 
 

Vg    en het werd niet beschaamd. 

Zingen: Psalm 8 a: 1, 2 (‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is’) 

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 

 

2 Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 

Antifoon: Jesaja 9: 5 

Zingen: Psalm 8 a:  6 

   6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
   uw naam in de geschiedenis, 

   want op de aard’ is wijd en zijd 
   het mensenkind uw majesteit. 

 

 

Lezingen: Numeri 6: 22-27 

                 Lukas 2: 21 

Overweging 

Stilte 
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Zingen: Lied 209 (‘Heer Jezus, o Gij dageraad’) : 1, 2, 3  

1 Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 

Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 

 

2 Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 

opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 

 

   3 totdat met alle eng'len saam 

   wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’, 
   en zien U in het zalig licht 

   van aangezicht tot aangezicht. 

 

Gebeden: -Voorbeden  

       -Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: Lied 512: 1, 2, 3 (‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’) 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ’t oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 
 

2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

   3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
   mijn koning en profeet, 

   mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
   mijn weg waarop ik treed; 

 

Zegen: Vg  De Heer schenke ons zijn zegen 
 

  GM EN GELEIDE ONS NAAR EEUWIG LEVEN 
 

            GM  AMEN 

 

Orgelspel 
 

 


