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Orde van dienst
voor de dienst van zondag 26 januari 2020, 10.00 uur

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. T. van ‘t Hof

Orgelbegeleiding: Geert Meendering
Kind van de zondag: Hannelore Booi

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangspsalm: Psalm 62: 1, 4

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Bemoediging: Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
  GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

Groet:    Vg  De Heer is met u
   GM OOK MET U ZIJ DE HEER

Kind van de zondag: (bijbelkaars aansteken, openen Bijbel, gedicht lezen)

Uitnodigen van alle kinderen voor een gesprek

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods 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
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Gezongen gebed: Psalm 139: 1

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.

Woord van vergeving en hoop

Glorialied: Lied 864:  5

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing: Jesaja 49: 1-7

Zingen: Lied 763: 1, 2

Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

Lezing: Matteus: 4: 12-22

Zingen: Lied 531: 1, 2

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
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Overweging

Zingen: Lied 531: 3

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

DIENST  VAN  DE TAFEL
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst. 

Avondmaalscollecte 
Afhalen van het avondmaalskleed

Uitnodiging:       In de kerk vieren wij samen 
    de maaltijd van Jezus, onze Heer.
    Avondmaal vieren:
    dat is een stukje brood op je tong nemen
    en een beetje wijn of druivensap drinken, 
    dat is denken aan Jezus 
    en aan wat Hij voor ons gedaan heeft.
    Hij is voor ons gestorven: onze zonden zijn vergeven.
    Wij worden hier blij van.
    Jezus nodigt ons uit om dit mee te vieren.

Zingen: Lied 385: 1, 2 

De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

Wij eren God

v. Laten we ons hart opendoen voor God.
a. Wij zetten de deuren van ons hart open voor God!
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v. Laten we God danken.
a. Wij willen God danken!

v. 
Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij tot U mogen komen.
U hebt ons lief en geeft ons deze aarde.
U hebt ons lief en geeft ons uw Zoon Jezus.
U hebt ons lief en brengt ons hier samen.
Daarom danken wij U en zingen U alle eer toe:

Zingen: Lied 405: 1

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.

v. 
Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon.
Hij is een vriend van mensen. Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.
Aan ons laat hij Uw Liefde zien, Vader.
Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te leven als uw kinderen.

Wij loven U, God, en prijzen Uw liefde, want U heeft Jezus naar ons
gestuurd.
Hij offerde zijn leven voor ons op.
In de laatste nacht van zijn leven at hij samen met zijn vrienden.
Jezus nam toen een brood. Hij dankte U, Vader. 
Hij brak het brood in stukken en deelde het uit aan zijn vrienden.
En Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan. Ik zal sterven voor jullie.
Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’

Daarna nam Jezus een beker met wijn. Hij dankte U opnieuw.
Hij gaf de beker aan zijn vrienden, en Hij zei: ‘Drink allemaal uit deze beker.
Want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien.
Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden
vergeven. Dat heeft God beloofd.’

Gemeente spreekt uit:
Wij gaan nu eten en drinken bij de Heer.
Hij is voor ons gestorven: onze zonden zijn vergeven.
Eens komt Hij weer!

v. 
Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde en breng ons dicht bij U en
bij elkaar. Amen. 
Bidden wij nu het ‘Onze Vader’.

Hierna het brood breken, omhoog houden met de woorden:
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Het gebroken brood, 
als eens het lichaam van Jezus Christus, 
voor u, voor jou en voor mij.

Hierna de beker wijn vullen, omhoog houden met de woorden:

De uitgegoten wijn, 
als eens het bloed van Jezus Christus, 
voor u, voor jou, voor mij.

Kom nu naar voren, want alles staat klaar!

Delen van brood en wijn

Tijdens deze viering kan worden gezongen: Lied 62a (3x), Evang
Liedb, nr 292 (‘Ik zal er zijn’), Lied 377: 1, 3, 5, 7 (‘Zoals ik ben’)

Dankzegging: Wij danken U, Vader, dat wij het Avondmaal hebben gevierd.
Dat wij zo opnieuw aan Jezus mochten denken.
Geef ons de kracht van de Heilige Geest, 
en maak ons tot zijn volgelingen, ons leven lang. Amen.

Slotlied: Lied 969 : 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.

Zegen, die wordt beantwoord met het 4  couplet.de

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