Orde voor dankstond
op woensdag 4 november 2020 aanvang 19.30 uur
in de Goede Herderkerk
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof
Organist: Geert Meendering
(dia)
Muziek
Woord van welkom
Luisteren naar psalm 106: 1 en 2
1. Loof nu de Heer, want Hij is goed,
die met zij liefde ons ontmoet.
Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
Wie prijst zijn daden woord voor woord?
Wie kan zijn heerlijkheid belijden?
Wie looft Hem zo dat elk het hoort?
Stilte
Gesproken bemoediging en begroeting
Uitleg bloemschikking
Luisteren naar lied 978: 1, 3
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
Gebed
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2. Gelukkig zijn die Hij geleidt,
die leven in gerechtigheid.
Gedenk mij naar uw welbehagen.
Dat ik met heel mijn volk U dien,
met hen van voorspoed mag gewagen,
de zegen van uw erfdeel zien.

Lezing: Psalm 111 (alternatieve vertaling)
Luisteren naar lied 563 uit ‘Zangen van zoeken en zin’ (‘Mijn liefdeslied voor
jou’)
Antifoon:
Mijn liefdeslied voor Jou,
mijn dank voor alles,
jouw nabijheid;
Jij, mijn God.
In het diepste van mijn ziel, Jij, aanwezig,
altijd, nooit niet. Luid heb ik gejuicht
om je wonderen, van blijdschap gehuild
om de warmte van je troost. Niet weg
te denken, Jij, die mij ziet zoals ik ben.
antifoon
Waarheid en recht zijn woorden die hoog
in je vaandel staan. Trouw is je wezen.
Was ik Je vergeten, Je strekte je hand
naar me uit. Was ik de weg kwijt, Jij nam me
mee naar begaanbare paden. Wijsheid
heb je in mijn hart geplant, inzicht
in liefdevolle geheimen.
antifoon
Uitleg
Luisteren naar lied 719: ‘Loof God voor de vruchten..’
https://www.youtube.com/watch?v=CNu9kkYaV3M
Gebeden
Luisteren naar het slotlied psalm 24:1 (‘De aarde en haar volheid zijn’)
1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
Zegen, die driemaal met ‘Amen’ wordt beantwoord

Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u uw gaven geven voor diaconie en kerk
Thuis kunt u die overmaken op de bankrekeningnummers of via de GIVT
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