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             Orde voor de viering 

op zondag  27 september 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
Thema: ‘Wat een droom’ 

Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof 
Lector: Roelie Bouwknecht 

   Muzikale begeleiding: Geert Meendering 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Welkom en mededelingen 

Luisteren naar: Psalm 25 a: 1 en 2 (‘Mijn ogen zijn gevestigd’) 

1 Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 

 

2 Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 

Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

 
Bemoediging 

Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Gm.        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg.   die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Gm.        EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND 

 

Muzikaal kyriëgebed =  

https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Zal-er-ooit-een-dag-van-vrede-Syb-

van-der-Ploeg-Met-hart-en-ziel.mp4 

Korte muzikale overgang  (orgel) naar….. 

Luisteren naar glorialied: lied 756: 1 couplet 1 (orgel) 

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 
 

Gemeentelid steekt bijbelkaars aan 
 

Gebed  

Lezing:  Daniel 2: 1- t/m 2 en 26 t/m 49 
 

 

Luisteren naar lied 943: 1, 2 (‘God gaat zijn ongekende gang’) 

https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Zal-er-ooit-een-dag-van-vrede-Syb-van-der-Ploeg-Met-hart-en-ziel.mp4
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Zal-er-ooit-een-dag-van-vrede-Syb-van-der-Ploeg-Met-hart-en-ziel.mp4
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1 God gaat zijn ongekende gang 

vol donkere majesteit; 

die in de zee zijn voetstap plant 
en op de wolken rijdt. 

 

2 Uit grondeloze diepten put 

Hij licht, en vreugde uit pijn. 

Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
zijn wil is soeverein. 

 

Uitleg 

Luisteren naar lied 943: 5 en 6 (‘Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin.’) 

5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
wordt klaar van uur tot uur. 

De knop is bitter, is begin, 
de bloem wordt licht en puur. 

 

6 Hoe blind vanuit zichzelve is 
het menselijk gezicht. 

God zelf vertaalt de duisternis 
in eindelijk eeuwig licht. 

 

VIERING  MAALTIJD  VAN  DE  HEER  

Muzikale inleiding 

https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Voor-ieder-van-ons-een-plaats-aan-

de-tafel-Leona-Philippo-Met-hart-en-ziel.mp4 

Nodiging 

De grote lofprijzing 

Tafelgebed 

Luisteren naar: Lied 404 g (‘Heilig’) 

Heilig, heilig, heilig 
de naam die gaat over heel de schepping; 

hemel en aarde een en al lof. 
Helper en hoogste, 

kom in ons midden, 
wees ons tot zegen, 

kom in Gods naam. 
 

Instellingswoorden 
 

Delen van brood, wijn en druivensap  

 

Danklied: lied 654: 6 (‘Zing nu de Heer, stem allen in’) 

6 Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 

Hij schiep voor ons 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! 

 

Zegen die driemaal met ‘amen’ wordt beaamd 

https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Voor-ieder-van-ons-een-plaats-aan-de-tafel-Leona-Philippo-Met-hart-en-ziel.mp4
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Voor-ieder-van-ons-een-plaats-aan-de-tafel-Leona-Philippo-Met-hart-en-ziel.mp4

