
Orde van dienst
voor de viering op zondag 31 januari 2021 in de Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof
Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan

Solozang: Marjanne Visser
Thema: ‘Wie begrijpt dit?’

Muziek, Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Luisteren naar: Psalm 111: 1, 2

Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Begroeting:

Vg: De Heer zij met jullie

Gezongen bemoediging:  https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waar-twee-of-drie-1/

Waar twee of drie mijn woorden horen,
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn.
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
vertrouw op mij: Ik zal er zijn.

Muzikaal gebed: lied 836: 4, 5

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.

Loflied: 413: 2

Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene,
Looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
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Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Marcus 1: 21-28

Luisteren naar lied 489: 1, 2

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Uitleg

Luisteren naar lied 146c : 3 en 7 

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, 
wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

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!

Gebeden

Slotlied: Lied 654: 1 en 6

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor 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!

Gezongen zegen:

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/
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