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               Orde voor de viering 

op 1 maart 2020 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Thema: ‘Stel de voor?’ 
 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Kind v/d zondag: Senna Klaassens 

Muzikale begeleiding: Caroline v/d Laan 

 
 
Orgelspel 

 
Welkom en Mededelingen (ouderling van dienst) 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 

Stilte 
- we gaan staan- 

Aanvangslied: Lied 280 : 1 en 5  
 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Bemoediging: Vg: In de naam van God die in ons gelooft, die op ons hoopt en                   
ons liefheeft 

        GM:     PROBEREN WIJ HIER TE LUISTEREN, TE ZINGEN  EN TE  
                                  BIDDEN, STIL TE ZIJN  EN FEEST TE VIEREN 

 

Drempelgebed 
 

Groet:       Vg:      De Heer is met u 

               GM:     OOK MET U ZIJ DE HEER 

- aansluitend gaan allen zitten - 
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Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
 

Kinderen in het midden 
 

Kijken naar de afbeelding in het PROJECTBOEK 
 

Zingen: projectlied ‘Teken van leven’ couplet 1  
 

 
 
Gezongen Kyriegebed: Lied 967: 1, 2, 3, 4  

 
1. Zonne der gerechtigheid, 

ga ons op in deze tijd, 

opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 

Erbarm u, Heer. 
 

2. Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 

zend uw stralen overal, 
dat de aarde U loven zal. 

Erbarm u, Heer. 
 

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 

Breng, o herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
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Erbarm u, Heer. 

4. Open overal de poort, 
Heer, voor uw voortvarend woord, 

win elk volk met stille kracht 
voor uw rijk, –  verdrijf de nacht! 

Erbarm u, Heer. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 

Lezing: Exodus 3: 1 -18 

 

Zingen: Lied 792: 1, 2 en  3  

1. Kom, God, en schrijf uw eigen naam 
als licht over ons uit! 

De naam, die, dag en nacht vooraan, 
de hoogste weg wijst om te gaan, 

de naam die liefde luidt! 
 

2. O God, die al uw liefde hecht 
aan wie van liefde leeft, 

omvat de trouw hier toegezegd. 

Dat Gij uw zegen op ons legt, 
uw vrede aan ons geeft! 

 
3. Verlaat niet, wat uw hand begon, 

o God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 

Gij, van de liefde zelf de bron, 
de adem van ons lied! 

 
Overweging 

 
Meditatief muzikaal moment 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling van de gaven. 
 

Gebeden 
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Slotlied: Lied 324: 1, 2 en 3   
 

1. Wat vrolijk over U geschreven staat: 
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft – 

 
2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 
 

3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 

Zingen: Amen, amen, amen 
 

Orgelspel 
 

 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 
Na afloop bent u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van koffie en thee of fris 


