Orde voor de viering
op zondag 5 juli 2020 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof
Organist: Caroline van der Laan
Thema: ‘HIER VIND JE RUST’
Voorafgaande aan de dienst luisteren we naar:
-ELB, nr 296: Bleibet hier und wachet mit mir (driemaal)
https://www.youtube.com/watch?v=7eE6mtqFHuw&t=75s
-Lied 62 b
Mon ame se repose (driemaal, orgel/piano)
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
van Hem alleen komt mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.
Woord van welkom en mededelingen
Luisteren naar nr 213 uit Zingende Gezegend: ‘Dit huis een herberg on-derweg’: 1
en 2 (melodie van psalm 84)
Dit huis een herberg onderweg
voor wie verdwaald van heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis waarin men smarten deelt
weet, hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.
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 305: 1, 2 en 3 (‘Alle eer en alle glorie))
1

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
Kyriëgebed en daarna als loflied: ‘U geeft rust’
https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0
Lezing: Matheüs 11: 25-30
Luisteren naar lied 90 uit Zingenderwijs: ‘Jezus zegt: Kom tot mij, allen’: 1 en 2
(melodie van psalm 146)
Jezus zegt: Kom tot mij, allen
die vermoeid zijt en belast
en laat van uw schouders vallen
wat niet bij uw leven past.
Wees mijn liefde u bewust
die u vrede geeft en rust.
Leer van mij: Ik ben zachtmoedig,
Ik ben nederig van hart.
Berg uw zielen in mijn hoede
want u weet: Mijn juk is zacht,
en mijn last die valt u licht.
Houd uw hart op mij gericht.
Overweging
Improvisatie van het lied ‘Ga niet alleen door het leven’ (ELB, nr 223)
(Kinderen van de kindernevendienst gaan naar het liturgisch centrum)
Gebeden
Zegen, die wordt beaamd met het luisteren naar lied 871: 3 en 4 (‘Zijn rijk is volle
zaligheid’)
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
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wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der engelen in.
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