
Orde van dienst
voor de viering op zondag 21 februari 2021

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo Van ‘t Hof
Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Thema: ‘Wat een plek’

Muziek

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Luisteren naar aanvangspsalm: 91: 1, 5

Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Maar gij moogt schuilen bij de Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning:
gij hebt tot schild en tegenweer
de allerhoogste koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

Bemoediging: 

Vg.  Helpen doet de Heer onze God
      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die trouw blijft over grenzen heen
DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS

Uitleg bloemschikking 

Aandacht voor het Veertigdagenproject ‘Levensweg’:

- Kijken naar de 1ste poster en 1ste dia op het scherm
- Gooien met de dobbelsteen

- Gebed met kinderen
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DIENST VAN HET WOORD

Muzikaal gebed: Lied 835: 1, 4

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Marcus 1: 12-15

Luisteren naar lied 539: 1, 2, 5

Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
ook al was de honger groot 
voor zijn tegenspreker.

Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Overdenking

Luisteren naar lied 541

Veertig jaren lopen door het hete zand.
Veertig jaren lopen naar het goede land:
daar zal melk en honing zijn,
de Heer zal onze koning zijn.
Veertig jaren lopen naar het goede land.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden: - voorbeden
   - stil gebed

Aandacht voor inzameling van de gaven

Luisteren naar het slotlied: Lied 556: 1, 2 

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

Zegen die wordt beantwoord met ‘Amen’
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