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Viering op zondag 21 juni 2020 in de    

Goede Herderkerk 
                                                     Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof  

                                                     Pianist: Ria Hoving 
 

 

Thema: ‘VOGEL IN GODS HAND’ 
 

Voorafgaande aan de dienst luisteren naar: 
 

ELB, nr 448: 1, 2, 3 ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 
https://www.youtube.com/watch?v=x1M0LiM2OJc 

 
Lied ‘El Senyor’ 

https://www.youtube.com/watch?v=P3H3V6319z4 
 

Bemoediging en groet: 

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 704: 3 (‘Lof eer en prijs zij God’)       
3   Lof, eer en prijs zij God 
 die troont in 't licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest 
 moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, 
 gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, 

 de toekomst is zijn rijk. 
  

Luisteren naar lied 174 uit Zingende Gezegend: ‘Zingt met de vogels mee een lied’: 

1 en 2 (melodie =psalm 68) 
1. Zingt met de vogels mee een lied.  

         De leeuwerik verzwijgt het niet:  
         Christus is aller koning!  

         De zwaluw roept u toe: zie hier,  
         Godsliefde is voor mens en dier  

         een altijd open woning!  
         Hij bergt de wereld in zijn hart,  

         geen musje hoe dan ook benard,  
         gaat zonder Hem te gronde;  

         wie vallen van de heuveltop  
         die vangt Hij met zijn vleugels op  

         Hij draagt ze ongeschonden.  
2. Zingt met de vogels mee een lied,  

         een lofzang tegen uw verdriet,  

         een loflied op het leven;  

https://www.youtube.com/watch?v=x1M0LiM2OJc
https://www.youtube.com/watch?v=P3H3V6319z4
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         geen wacht, geen wapen kon weerstaan  
         het vroege roepen van de haan:  

         de doodsnacht is verdreven!  

         Zingt met de vogels mee,  
         zingt met de meeuwen langs de zee:  

         de ark is niet gezonken!  
         Ginds koert de duif bij de Jordaan:  

         de Heer is waarlijk opgestaan,  
         Zijn Geestkracht ons geschonken! 

 
Kyriëgebed en daarna als loflied: ‘Heer, ik prijs uw grote naam’ 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5S3n8wjxE 
 

Lezing: Matheüs 10: 16-33 
Luisteren naar lied 902: 1, 3, 6 (‘Is God de Heer maar voor me’) 

  
1   Is God de Heer maar voor mij, 
 wat zou mij tegen zijn? 
 Ik roep: ach Here, hoor mij! 
 en wat mij kwelt wordt klein. 
 al heeft zich ook verheven 
 de macht van hel en dood, 
 ik heb voor heel mijn leven 
 in God mijn bondgenoot. 

    
    Zijn Geest wil in mij wonen, 
   Hij richt mijn wens en wil, 
   en wat er ook mag komen, 
   Hij spreekt en maakt mij stil. 
   Al wat de Heer van binnen 
   geplant heeft, rijpt tot vrucht. 
   Hij is de Geest, die in mij 
   en met mij Vader! zucht. 

    
   Mijn hart wil blij opspringen, 

   het kan niet treurig zijn, 
   ik lach en loop te zingen 

   in louter zonneschijn. 
   De zon die staat te stralen, 

   o Jezus, dat zijt Gij. 
   Ik dank U duizend malen-, 

   wat zijt Gij goed voor mij! 
 

Overweging 
Luisteren naar pianospel 

 
Gebeden 

 

Luisteren naar lied 978: 3 en 4 (‘Gij hebt de bloemen op de velden’) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8F5S3n8wjxE
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3   Gij hebt de bloemen op de velden 
 met koninklijke pracht bekleed. 
 De zorgeloze vogels melden 
 dat Gij uw schepping niet vergeet. 
 't Is alles een gelijkenis 
 van meer dan aards geheimenis. 
 

4   Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan. 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet. 

 
 

Zegen, die wordt beaamd met lied 981: 1, 2, 3 (‘Zolang er mensen’ 
https://www.youtube.com/watch?v=-m6tLW53054 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-m6tLW53054
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DIENST VAN HET WOORD 

 
 

 

De bijbelkaars wordt ontstoken en we zingen ‘Samen in het licht’ 
1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
 

2. Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

 
3. 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. 
 Bij het derde couplet gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

 
Uit de Schriften I:  

 

 
We zingen: ….. 

 
 

Uit de Schriften II:  
 

 
We zingen: ….. 

 
 

Uitleg en verkondiging 
 

We luisteren naar  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankzegging en voorbede 
 

Collecte: …… 
 

 Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk. 
 

Uitzending en zegen 
ALLEN: (gezongen)  AMEN, AMEN, AMEN. 

 
Orgelspel 

 Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerk. 
 


