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             Orde voor de viering 

op zondag  18 oktober 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Mw. Janita Bode (Drouwen) 
Lector: Kees van Kempen 

   Organist: dhr.Egbert Willegers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Welkom en mededelingen 

 
Aanvangslied: psalm 118 : 1 en 2 

 
1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

2 Ik werd benauwd van alle zijden 

en riep de Heer ootmoedig aan. 
De Heer verhoorde en bevrijdde, 

Hij deed mij in de ruimte staan. 
De Heer is met mij, ’k zal niet vrezen. 

Geen sterveling verschrikt mij meer. 
De Heer wil mij tot helper wezen: 

ik zie op al mijn haters neer. 

Bemoediging en groet door de voorganger 

 
Gebed van de zondag 

 
Luisteren naar Taize lied: Oh Lord hear my prayer https://youtu.be/f51n-yb11dY 

 
Lector steekt bijbelkaars aan en leest: 

 
Lezing: Mattheus 16: 21-27 (BGT) 

 
Lied 42 : 1 en 5 (NLB) 

 
1 Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 

5 Laat zijn trouw de dag verblijden 

en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 

die de God mijns levens is: 

Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 

Moet ik onder ’s vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen?

Overweging 

 
Orgelspel 

 
Inspiratiemoment  (foto) 

https://youtu.be/f51n-yb11dY
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Luisteren naar Steal away uit "Feel the Spirit" van John Rutter door de Cambrigde 
Singers https://youtu.be/KU2kHiXvJQQ 

 
Gebeden 

 
Slotlied:415 : 1 en 2 (NLB) 

 
1 Zegen ons, Algoede, 

neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 
2 Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 
 

 
Zegenbede: Laten we de Heer lovenEn God dankenDe almachtige God, Vader, Zoon en 

Heilige Geest geve ons zijn Zegenen make ons tot zegen voor de wereld.   
 

Amen. 
 

 
 

https://youtu.be/KU2kHiXvJQQ

