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Orde voor de viering  

op zondag 28 februari  2021 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

Thema: Tussen hemel en aarde 
Voorganger: ds. M. van ’t Hof 

Lector: Marjanne Visser 
Organist: Bram Hulsebos 

 
Muziek 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom en afkondigingen 
 

Aanvangslied: Psalm 16: 1, 2 
1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 

Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 

dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 
 

2 In de gemeente die U trouw betuigt, 

't geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen, 
maar 't boos geslacht, dat voor afgoden buigt, 

vermeerdert zelf zijn smarten en zijn plagen. 
Ik volg hen niet waar zij hun offers plengen 

en nimmer zal mijn mond hun naam uitbrengen. 
 

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. 

 

Uitleg bloemschikking  
 

Aandacht voor het 40dagenproject ‘Levensweg’: 
 

- Kijken naar de 2de poster en 2de dia op het scherm 
- Gooien met de dobbelsteen 

 
Muziek (spelen van de melodie van lied 556: ‘Alles wat over ons geschreven’) 

 

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

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed 

 
Eerste lezing: Jeremia 18: 1-12 

Luisteren naar lied 479 uit Evang. Liedb: ‘Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker’: 1, 2  

 
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk&list=RDJFFDnFPvVGk&start_radi

o=1 
 

Tweede lezing: Marcus 9: 2-10 
Luisteren naar lied 545: 1, 5 (‘Christus staat in majesteit’) 

1 Christus staat in majesteit 
door een stralenkrans omgeven 

op de berg der heerlijkheid, 

licht uit licht en eeuwig leven. 
Halleluja. 

 
5 Zo wordt God in glans gekend; 

Hij, het licht van ons verlangen, 
woont niet in een aardse tent, 

maar op onze lofgezangen. 
Halleluja. 

 
 

Overdenking 
 

Luisteren naar lied 538: 3, 4 (‘Een mens te zijn op aarde’) 
3 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

 
4 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk&list=RDJFFDnFPvVGk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk&list=RDJFFDnFPvVGk&start_radio=1
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN  
 

Aandacht voor de inzameling van de gaven  
 

Gebeden:-voorbeden 
      -dankgebeden 

 
Slotlied: lied 556: 1, 2 (‘Alles wat over ons geschreven is’) 

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

 
2 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 met het 3de couplet wordt beantwoord 

 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


