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Orde voor de viering  

op zondag  7 juni 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger:  Ds. Theo van ‘t Hof  

                                                                     Organist: Jan Oomkes  
Thema: ‘VERHAAL ZONDER EINDE’ 

 
Voorafgaande aan de dienst luisteren naar: Lied 705: 1, 2,3 (‘Ere zij aan God’) 

 
1.Ere zij aan God, de Vader,  

   ere zij aan God, de Zoon,  
   eer de Heilge Geest, de Trooster,  

   de Drie-eenge in zijn troon.  
   Halleluja, halleluja,  

   de Drie-eenge in zijn troon!  

 
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde  

   ons van alle smet bevrijdt,  
   eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

   koningen in heerlijkheid.  
   Halleluja, halleluja,  

   ere zij het Lam gewijd.  
 

3.Ere zij de Heer der englen,  
   ere zij de Heer der kerk,  

   ere aan de Heer der volken;  
   aard' en hemel looft uw werk!  

   Halleluja, halleluja,  
   looft de Koning, heel zijn kerk! 

 

Vg  Onze hulp is in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
      die de Eerste en de Laatste is 

      de Levende tot in alle eeuwigheid.  Amen 
 

Luisteren naar ‘Lied 705: 4 (‘Halleluja, lof, aanbidding’) 
4.Halleluja, lof, aanbidding  

   brengen englen U ter eer,  
   heerlijkheid en kracht en machten  

   legt uw schepping voor U neer.  
   Halleluja, halleluja,  

   lof zij U, der heren Heer! 
 

Gebed 
Lezing: Matheüs 28: 16-20 

Luisteren naar lied 362: 1, 3 (‘Hij die gesproken heeft’) 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,  
 



 

2 

 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat  

tegen de zwartste hemel aangeschreven:  

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

 
3.Van U is deze wereld, deze tijd.  

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.  
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,  

uw woord de bron waaruit wij willen drinken.  
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

Overweging 
Luisteren naar het lied: ‘Maak ons tot een stralend licht voor de volken’ 

https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY 
 

 

Filmpje Kerk in actie 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona 

 
Luisteren naar lied: 663 (‘Al heeft hij ons verlaten”)  

 
1   Al heeft Hij ons verlaten, 
 Hij laat ons nooit alleen. 
 Wat wij in Hem bezaten 
 is altijd om ons heen 
 als zonlicht om de bloemen 
 een moeder om haar kind. 
 Teveel om op te noemen 
 zijn wij door Hem bemind. 
 

2   Al is Hij opgenomen, 
 houd in herinnering, 
 dat Hij terug zal komen, 
 zoals Hij van ons ging. 
 Wij leven van vertrouwen, 
 dat wij zijn majesteit 
 van oog tot oog aanschouwen 
 in alle eeuwigheid. 
 

Gebeden 
 

Zegen 
 

Luisteren naar lied 1015: ‘Tot het uiterste’ 
Tot het uiterste, in alle uithoeken, 

tot aan je grenzen, 

mag je gaan- tot er vrede is, 
vrede op aarde voor al-le mensen. 

https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY
https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona
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