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           Orde voor de viering op 
                                                                                    zondag 14 februari 2021  
                                                                                            aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
6e zondag van Epifanie 

             
Voorganger: Ds. Jur Mellema 

Lector: Hellen Woltmeijer 
Muzikale begeleiding: Geert Meendering 

 
 
Muziek 
 
Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Moment van stilte 
 
Aanvangslied: Psalm 145:1    (staande) 
 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 145:3  
 

3. Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven, Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 

 
Kyriëgebed   
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Zingen: Lied Opwekking 379    
 
Heerlijk is uw naam 
Heerlijk is uw naam 
hoog verheven en vol van kracht, 
heerlijk is uw naam 
Jezus, Jezus, 
heerlijk is uw naam 

Heilig Lam van God 
Heilig Lam van God 
dat de zonden der wereld droeg 
heilig is uw naam 
Jezus, Jezus, 
heilig is uw naam 

 
Waardig bent u, Heer 
Waardig bent u, Heer 
alle macht en heerlijkheid 

alle lof en eer 
Jezus, Jezus, 
waardig bent U, Heer

 
   DIENST VAN HET WOORD  
 
De bijbel gaat open   
 
Zingen: Lied 317:1  
 

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Inleiding 
 
Zingen: Lied 317:2  

 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Schriftlezing: Marcus 1 vers 39 t/m 45  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel  
 
   DIENST VAN HET ANTWOORD  
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Zingen: Lied 575:1, 6  
 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 
Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 413:1, 3 
 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

3. Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Uitzending en Zegen  
 
Orgelspel 
 

Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 
Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  

(te vinden in de Samenspraak of op de website)  
 


