
Orde van dienst
voor de viering op zondag 14 maart 2020

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof

Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan

Thema: ‘In het gras’

Muziek

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Luisteren naar lied: 23c: 1, 2 (https://www.youtube.com/watch?v=gNMGdR3WC98) 

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

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

Luisteren naar: lied 23c: 5 (orgel)

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Uitleg bloemschikking 

Aandacht voor het 40dagenproject ‘Levensweg’:
 

- Kijken naar de 4de poster en 4de dia op het scherm
- Gooien met de dobbelsteen

DIENST VAN HET WOORD

Muzikaal gebed: Lied 836: 1, 2 (‘O Heer die onze Vader’)
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O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

Lezing: Johannes 6: 1-15

Luisteren naar lied 383: 1, 3 (‘Zeven was voldoende’)

Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

Overdenking

Luisteren naar ‘Zoveel gegeven’
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zoveel-gegeven/

Zoveel gegeven delen wij
Brood van het leven delen wij
Brood van de hoop en brood van genade
Levensbrood ben jij.

Zoveel gegeven delen wij
Wijn van het leven delen wij
Geest van de liefde, geest van vertrouwen
Levensgeest ben jij.

Mens van het leven, dat ben jij
Mens zonder grenzen, dat ben jij
Mens van de aarde, mens van de hemel
Mens van God ben jij.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden: -voorbeden
   -stil gebed

Aandacht voor inzameling van de gaven

Luisteren naar het slotlied: Lied 221: 2, 3

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Zegen die wordt beantwoord met driemaal ‘amen’
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