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             Orde voor de viering 

op zondag  16 februari 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
Thema: WAAR HOOP JE OP 

Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof 
Lector: Ineke de Vries 

   Kind van de zondag Giselle de Roo 

Muzikale begeleiding: Caroline vd Laan 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 
 

Woord van welkom en mededelingen 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangspsalm: Psalm 105: 1, 8 (‘Loof God de Heer..’) 

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. 
 

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. 

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

 
Groet:    Vg  De Heer is met u 

    GM OOK MET U ZIJ DE HEER 

Staande zingen: Lied 541 (‘Veertig jaren’)  

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. 

 

Kind van de zondag: -steekt bijbelkaars aan 
                                  -doet Bijbel open 

     -leest een gedicht 

Uitnodigen van alle kinderen  

Zingen (‘Klein, klein kindje’)  de kinderen verlaten de kerkruimte bij vers 3 

 

1 Klein, klein kindje, 

je leven loopt gevaar. 

Ik maak een biezen mandje 

en morgen is het klaar 

3 Klein, klein kindje, 

ik zet je tussen het riet. 

Wie weet gebeurt het wonder 

dat de prinses je ziet.
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Kyriegebed 

 
Glorialied: 868: 1 en 5 (‘Lof zij de Heer’) 

 
1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

 
5  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 

Lezing: Exodus 2: 1 -10 

 

Voorspelen van en daarna zingen: Lied 355: 2 en 3  (‘Water, water van de vloed’)  

2 Vol van zorg om wat er kan gebeuren, 
leggen wij dit leven in uw handen. 

God, U bent een toevlucht in het water. 
 

3 Diep verwonderd weten wij: U kent ons 
en uw handen, die de wereld dragen, 

dragen ook de kleinste in ons midden. 
 

Overweging 

Meditatief muzikaal moment 

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling van de gaven 

 

Gebeden 
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Slotlied: lied 991: 1,  6 , 7, 8 (‘De eersten zijn de laatsten’) 

1 De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 

zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 

 
6 Zo hoog zijn Gods gedachten, 

zij gaan de tijden door, 

wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 

 
7 Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 
 

8 De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 

Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 

 

Zegen die wordt beantwoord met driemaal ‘amen’ 

 
Orgelspel 

 
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij koffie, thee en limonade. 

 
 

 


