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Orde voor de viering  

op zondag 23 augustus 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof  

                                                                         Organist:  Bram Hulsebos  
 

   ORDE VOOR DE DIENST VAN 23 AUGUSTUS 2020 
   

    
   THEMA: ‘WIE BEN IK?’ 

 
    

   Woord van welkom en afkondigingen 
    

   Luisteren naar: Psalm 92: 1, 3 

  1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HEERE prijst, 
      dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig. 

      Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
      ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 

3. Gij hebt mij door uw daden, / o HEERE God, verheugd. 
    Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 

    Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand, 
    Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken. 

  
   Bemoediging en groet: 

   Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

             Goedheid en vrede voor jullie allen 
             DE WERELD ZIJ VREDE en GOEDHEID!  Amen 

    

   Luisteren naar: psalm 92: 2 
  2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 

      die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
      laat alom musiceren, / met stem en instrument, 

      maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HEEREN. 
 

   Kyriegebed: luisteren naar lied 833 (‘Neem mij aan zoals ik ben’) 
    https://www.youtube.com/watch?v=jdwX3Gg-D-c&list=RDjdwX3Gg-D-c&start_radio=1&t=0 

  
    

   Luisteren naar lied 905: 1, 4 (‘Wie zich door God alleen laat leiden’) 
   Wie zich door God alleen laat leiden, 

   enkel van Hem zijn heil verwacht, 
   weet Hem nabij, ook in de tijden 

   die dreigend zwart zijn als de nacht. 
   Want wie op God alleen vertrouwt, 

   heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdwX3Gg-D-c&list=RDjdwX3Gg-D-c&start_radio=1&t=0
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 4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

     doe wat uw hand vindt om te doen. 

     Weet dat de hemel zelf u zegt, 
     u brengt naar weiden fris en groen. 

     Wie zich op God alleen verlaat, 
     weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 
   Lezen: Matheus 16: 13-20 

   Spelen: Lied 928: 1, 2, 3 (‘Hoe ik ook ben’) 
1.Hoe ik ook ben  

   in donker gehuld,  
   nog wacht mij de morgen.  

2.Hoe ik ook ben  
   verloren geraakt,  

   nog draagt mij een engel.  
3.Hoe ik ook ben  

   geworden tot niets,  

   nog ziet mij die Ene.    
  

   Overdenking 
   Luisteren naar: lied 654 (‘Zing nu de Heer’): 1, 6 (‘Zing nu de Heer..’) 

 1. Zingt nu de Heer, stemt allen in 
   met ons die God lofzingen, 

   want Hij deed ons van het begin 
   verrukkelijke dingen. 

   Hij heeft het menselijk geslacht 
   in 't licht geroepen en bedacht 

   met louter zegeningen. 
   

6   Zingt dan de Heer, stemt allen in 
 met ons die God lof geven: 
 Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
 hoeveel wij ook misdreven. 
 Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
 van zijn genadig aangezicht. 
 in Christus is ons leven! 

 
    

   Gebeden 
 

   Slotlied: 512: 1, 5, 6 (‘O Jezus hoe vertrouwd..’) 
   https://www.youtube.com/watch?v=S3_Mpge6QHE 

 
   Zegen, die wordt beantwoord met driemaal ‘Amen’ 
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