
 

             1 

	
         

Orde  voor de dienst van zondag 24 januari  2021 
in de Goede Herderkerk 

Thema: ‘Je hebt het niet van mij’ 
Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 

       Organist: Bram Hulsebos 
Lector: Roelie Bouwknecht 

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

Muziek 
 

Welkom en afkondigingen 
 

Moment van stilte 
 

Luisteren naar: Psalm 96: 3, 4 

3 Geeft aan de Heer, alle geslachten, 
geef aan de Here lof en krachten. 
Gij volken, roem zijn grote naam, 
kom in zijn heiligdom tezaam, 
loof Hem, de Heer der hemelmachten. 
 

4 Breng aan de Heer met reine handen, 
breng aan de Here offeranden, 
buig u in heilige feestdos neer, 
erken Hem als de ene Heer, 
beef voor Hem, volken aller landen. 

Bemoediging en begroeting: 

 Vg. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige  
         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
         Die trouw is de eeuwen door  
         OP HEM VERTROUWDE ONS VOORGESLACHT 
         en het werd niet beschaamd. 
 

Luisteren naar: psalm 96: 1 

1 Zing voor de Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen. 
 

Gezongen gebed= 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kom-met-het-licht-van-uw-

ontferming/ 

Kom met het licht van uw vertrouwen 

Kom met het licht van uw hoop 

Kom met het licht van uw liefde 

Ontferm u, Heer, ontferm u over ons. 
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Loflied: lied 657: 1, 2 (‘Zolang wij ademhalen’) 

1 Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild.

Gebed 
 

Aansteken Bijbelkaars 
 

Lezingen: Leviticus 13: 1 t/m 8 en 45 en 46 

                 Marcus 1: 10-45 
 

Luisteren naar Lied 837: 1 (‘Iedereen zoekt U’) 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
https://www.youtube.com/watch?v=MGzfY0NZq3E 
 

Uitleg 

Muzikale beantwoording (orgel/piano) 
 

Gebeden 

Slotlied: Lied 221: 2, 3 (‘Want waar ben ik...’) 
 

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

Zegen die driemaal met ‘amen’ wordt beantwoord 


