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Orde voor de viering  

op zondag 4 oktober 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

 
THEMA:  ‘WIE HEEFT DE MACHT?’ 

 
Voorganger: ds. M. van ’t Hof 

Lector: Lauwrens Wanders 
Organist: Caroline van der Laan 

 
Welkom en mededelingen  

Aanvangspsalm: Welzalig de man 
https://www.youtube.com/watch?v=OdQc5kMELf0 

 

Groet: 
Vg:   De Heer zij met jullie 

 
Gesproken bemoediging (door vg) 

 
Luisteren naar: Lied 195 (‘Ere zij de Vader’) 

1 Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 

als in den beginne, 
nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen. 
 

Gebed 
Tien Woorden 

 
Danklied: Evang. Liedb , nr 222: ‘El Senyor’ 

‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
In mijn God de vreugdezang 

Gij die mijn bevrijding bewerkt 
Op U vertrouw ik en ken geen angst 

Op U vertrouw ik en ken geen angst.’ 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Lector steekt bijbelkaars aan 

 
Lezen: Daniel 6: 1-29 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OdQc5kMELf0
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Luisteren naar: ‘Zingende gezegend nr 33: 1 en 2 (‘Ik roep u aan, Heer..’). 

(Melodie =psalm 119) 

1. Ik roep u aan, Heer, hoor naar mijn gebed- 
schreit niet ten hemel wat mijn hart doet huilen? 

Ten einde raad hoop ik dat Gij mij redt! 
In deze grafkuil, vol van leeuwenmuilen, 

is het alleen de woning van uw wet 
waarin ik vluchten kan en weg wil schuilen. 

 
2. Hoe ver van huis, hoe ver bij vandaan, 

balling in Babel, diep in de ellende, 
toch mag ik, God, ook hier uw stem verstaan; 

ondanks het brullen van een barse bende 
spreekt in mijn ziel een lied van U mij aan, 

Gij zijt niet ver, Gij zijt geen onbekende. 
 

Uitleg 

 
Muzikale beantwoording (orgel) 

 
Luisteren naar: Lied 318: 1 en 2 spelen, 3 (oplezen) en 4 spelen 

1 Het woord brengt de waarheid teweeg. 
Het veranderde in den beginne 

een aarde die woest was en leeg 
tot een lusthof voor ziel en zinnen. 

 
2 Het woord dat de wereld schiep 

is het woord dat klonk door de eeuwen, 
is het woord dat Abraham riep 

en Daniël tussen de leeuwen. 
 

3 Het woord dat God was bij God, 

tussen mensen een mens werd op aarde, 
dat in het armzaligste lot 

zijn heerlijkheid openbaarde. 
 

4 Het onvergelijkelijk woord 
met een hemelse hand geschreven 

wordt in onze harten gehoord: 
onze weg, onze waarheid, ons leven. 
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Gebeden, die worden afgesloten met lied 371: ‘Onze Vader’ 
 

Onze Vader in de hemel, 

heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 

Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 

Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 

In de hemel, zo ook hier op aard’. 
refrein:  Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

 
Onze Vader in de hemel, 

geef ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij dat doen: 
hun vergeven die ons iets schuldig zijn. 

refrein:  Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 

 
En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwaad. 

refrein:  Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 

Amen. Amen. 
 

 
Slotlied: Lied 146c: 1 (‘Alles wat adem’) 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls 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! 
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Zegen die wordt beantwoord met het 7de couplet 

 
7 Roem dan, gij mensen, en lofzing 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 heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 


