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Orde voor de viering  
op zondag 7 februari  2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
ZONDAG VAN HET WERELDDIACONAAT 

 
THEMA: LEVEN MET ANGST 

….Colombianen weten niet beter….. 
 

 
 

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof 
Organist: Ria Hoving 

m.m.v. ZWO-commissie 
 

Muziek 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
INLEIDING op het thema van de dienst: -Gedicht (Janny Klaassens)  
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Lied van Martin Brand: ‘Nooit meer alleen’ 
https://www.youtube.com/watch?v=jKr0nho1WHA&list=RDjKr0nho1WHA&start_radio=1&t=177 
 
 
Woord van welkom en mededelingen (Jacob Engels, lid van de ZWO) 
 
Bemoediging en begroeting 
 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
     die hemel een aarde gemaakt heeft 
 
Gebed= Luisteren naar ‘La paz del Senor=lied 79: 1, 2, 3 uit ‘Hoop voor alle volken’ 
https://www.youtube.com/watch?v=EHIn_rMOaVs&list=RDEHIn_rMOaVs&start_radio=1 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Lezing: Psalm 31: 1 t/ m 17  

 
Muziek (improvisatie van psalm 31) 
 

Overdenking  
 
Muziek: ’Tis so sweet to trust in Jesus. 

 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Luisteren naar een geloofsbelijdenis uit Cuba ‘Ik heb mijn handen vol’ 
(door Janny Klaassens) 
 
Gebeden 
 
Uitleg over bestemming van de (thuis) collecte (Jacob Engels) 

 
Slotlied: 838: 1, 2 (‘O grote God die liefde zijt’) 

1 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
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2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
 

 
Zegen die wordt beantwoord met het 4de couplet 
 

4 Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
 


