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Orde voor de STARTDIENST  

op zondag 13 september 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof  

                                                                         Organist:  Bram Hulsebos  
     

Thema: ‘HET GOEDE LEVEN’ 
 

    
Voor de dienst luisteren we naar:  

Lied 216: 'Dit is een morgen' (orgel) 
Opwekking, nr. 733: ‘Tien duizend redenen’ 

                    https://www.youtube.com/watch?v=2pP0fcmBYck 
 

Welkom en mededelingen     

INLEIDING van de dienst: 
-Filmpje: ‘Wat is voor jou ‘het goede leven’? 

 
Als bemoediging luisteren we naar: Sela: ‘Ik zal er zijn’ 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 
 

 
Stil worden rondom de boom (n.a.v. de lezing uit psalm 1, zie dia) (=bidden...) 

Iets delen van wat je dwars zit....... 
Luisteren naar een deel van het verhaal van Hilly Heerkes.   

 
Delen waar iemand blij van wordt. = HET GOEDE LEVEN 

Mensen vragen wat voor hen hiervoor het belangrijkst is: hobby, gezondheid, 
liefde, mooie spullen, studie/baan, vrienden/familie, relatie met God.  

Zij kunnen dit aangeven door hun hand op te steken. 

 
Glorialied: Lied 981: 1, 3, 5 ‘Zolang er mensen zijn op aarde' (orgel) 

1   Zolang er mensen zijn op aarde, 
 zolang de aarde vruchten geeft, 
 zolang zijt Gij ons aller Vader, 
 wij danken U voor al wat leeft. 

 
3   Gij voedt de vogels in de bomen, 
 Gij kleedt de bloemen op het veld, 
 o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
 en al mijn dagen zijn geteld. 
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5   Daarom moet alles U aanbidden, 
 uw liefde heeft het voortgebracht, 
 Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
 o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
   
 
Gebed voor de lezing       

Lezing= luisteren naar: Sela: ‘Welzalig de man’ (Opwekking, nr 244). Is bewerking 
van psalm 1 

https://www.youtube.com/watch?v=OdQc5kMELf0 
 

-Verhaal om de boom (dia).....= uitleg 
-Luisteren naar: 'Droom, durf, doe en deel'  

https://www.youtube.com/watch?v=_Zk9JOOGvE8 
 

Gebeden. 
 

Kinderen en jongeren komen op het podium 

 
Slotlied (orgel): ‘Zoek eerst het Koninkrijk’ (Evang liedb. nr 58): 1, 2 

 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 

 
Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 

 
Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 
 

Halleluja, halleluja, 

hallelujah, hallelu, halleluja. 
 

Zegen, gevolgd door het 3de couplet 
Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 

 
Na de dienst: 

Friends’: I’ll be there for you’  
https://www.youtube.com/watch?v=fg9pkAYvrSM 
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