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Viering op zondag 28 juni 2020 in de    

Goede Herderkerk 
                                                     Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof  

                                                 Muzikale begeleiding : Combo van Cantanova 
 

 
 

 
Orde voor de VIERING  op zondag 28 JUNI 2020 

 
Thema: ‘ALS ER ÉÉN SCHAAP OVER DE DAM IS….’  

 
Muzikale medewerking: Combo van Cantanova 

 
Voorafgaande aan de dienst luisteren naar: 

 

Lied 215: 1, 3, 5, 7 (‘Ontwaak, o mens’) 
1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer 't leven vindt, verstand en kracht. 
 

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. 

 
5 Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

 
7 Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 

voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven ied're dag 

als ons gebed U loven mag. 
 

Lied 216: 1, 2, 3 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingen de vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

Dauw op de aarde zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet het is goed. 
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Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

 
Woord van welkom en mededelingen 

 
Luisteren naar lied 54, Opwekking (‘Looft de Here’) 

 
Bemoediging: 

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 
 

INLEIDING op de dienst: luisteren naar lied 797 (Opw) ‘Breng ons samen’  
 

Gebed 

Lezingen: Jeremia 29: 1 en 4- 14 
         Matteüs 10: 34- 42 

 
Luisteren naar lied 531: 1, 2, 3 (‘Jezus die langs het water liep’)  

 
Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 
 

Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 

voor nu en voor nadeze', 
Hij komt misschien vandaag voorbij 

en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 
 

Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan 
tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, het eeuwig leven. 
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Overweging 
 

Luisteren naar het lied 146 c: 1, 3 en 7 (‘Alles wat adem heeft’) 

 
Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God . 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft, 

worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja, Halleluja. 

 
Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft. 
Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja, Halleluja. 
 

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen, 
Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed. 

Love dan ieder die hem vreest, 
Vader en Zoon en Heil'ge Geest. 

Halleluja, Halleluja. 
 

 
Gebeden 

 
Als zegenlied uit Opwekking, nr 710 
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