
1 

 

                   

 

 

               Orde voor de viering 

op 9 februari 2020 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Thema: ‘Waar ben je bang voor?’ 
 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Kind v/d zondag: Sophie Prins 

Muzikale begeleiding: Geert Meendering 

 
 
Orgelspel 

 
Welkom en Mededelingen (ouderling van dienst) 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 

Stilte 
- we gaan staan- 

Aanvangspsalm: Psalm 105: 1, 6  
 

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 

Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 

 
6. Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen. 

Toen Hij de deur sloot van de regen, 

met hongersnood het land bezocht, 
was Jozef reeds als slaaf verkocht 

en in gevangenschap geraakt, 
maar door Gods woorden vrijgemaakt. 

 
 

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 
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Staande zingen: Psalm 105: 7 en 8 

 
7. Egyptes koning, die bespeurde 

dat al wat Jozef zei gebeurde, 
bevrijdde hem, gaf heel zijn land 

en heel zijn huis hem in de hand. 
Rijksgroten zelfs vereerden hem, 

en oudsten hoorden naar zijn stem. 
 

8. Zo kwamen Jakob en zijn zonen 
als gasten in Egypte wonen. 

God gaf hun bloei in ’t vreemde land, 
zij namen bijna de overhand. 

Doch niemand vreesde voor hun macht, 
zolang men nog aan Jozef dacht. 

 

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. Op Hem zijn wij 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. 
 

 
Als gebed zingen we: Psalm 42 A: 1, 2, 3 (‘Zoals een hert’) 

 
Refrein: Zoals een hert reikhalst naar levend water, 

  Zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe. 
  Ik dorst naar God, de levende God. 

  Ik dorst naar God, de levende God. 
   

1. Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God? 
Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht, 

en altijd weer hoor ik ze zeggen: ‘Waar blijft nu je God?’ 
Refrein: 

 

2. God, geef mij vandaag en iedere dag 
een teken van liefde, dan zal ik voor U zingen 

tot diep in de nacht, zo lang ik besta, 
een lied voor de God van mijn leven. 

Refrein: 
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3. Maar waarom zo moedeloos, waarom opstandig? 
Ik zal wachten op God en eens zal ik Hem danken: 

Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God. 
Refrein: 

 
Glorialied: 909: 1 en 2  

 
1. Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 

zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 

 
2. Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 

in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 
 

Lezing: Exodus 1: 1 -22 

 
Voorspelen van en daarna zingen: Lied 541  

 
1. Veertig jaren lopen door het hete zand. 

Veertig jaren lopen naar het goede land: 
daar zal melk en honing zijn, 

de Heer zal onze koning zijn. 
Veertig jaren lopen naar het goede land. 

 
Overweging 

 
Inzameling van de gaven  

 
Voorbeden  
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Slotlied: Lied 215: 3, 4, 6  

 
3. Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 
 

4. Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 

 
6. De kalme gang, de kleine taak, 

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in ’t gebod 

brengt daag´lijks nader ons tot God. 

 
Zegen 

 
Zingen: Lied 215: 7  

 
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 
 

Orgelspel 
 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 
 


