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Orde  voor de Bidstond op woensdag 10 maart 2021 
om 19.30 uur in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 

       Organist: Geert Meendering 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel voorafgaande aan de dienst 

Welkom (en mededelingen) 

 

Aanvangspsalm: Psalm 65: 1 en 2 

1 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

2 Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed.

Bemoediging en begroeting 
 

Luisteren naar: Psalm 65: 5 

5 Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 
 

Uitleg van de bloemschikking 
 

Orgelimprovisatie van lied 823 (‘Gij hebt, o Vader van het leven’) 
 

Muzikaal gebed om opening van de lezing: Psalm 33: 8 
 

Lezing: Marcus 4: 26-34 
 

Luisteren naar lied 181 (‘Een heel klein zaadje’): 1, 2, 3 
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1 en heel klein zaadje waait weg op de wind. 
Het ligt verloren op de straat 
en niemand die het vindt. 
 

2 Zo’n heel klein zaadje dat vang je in je hand. 
Je dekt het met de aarde toe; 
dan slaapt het in de grond. 
 

3 Zo’n heel klein zaadje wordt wakker van het licht. 
Het groeit de grond te boven, 
het warmt zijn gezicht. 
 
Overdenking 

Luisteren naar lied 181: 4, 5, 6 en 7  
 

4 Zo’n heel klein zaadje is liefdevol gepoot. 
Dan loopt het uit en wordt een boom, 
een boom, zo sterk, zo groot. 
 

5 Zo’n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak, 
tot alle vogels zingen in 
hun grootse onderdak. 
 

6 Zo’n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk: 
het groeit en wordt voor iedereen 
een schuilplaats wereldwijd. 
 

7 Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart. 
Het wordt van alle liefde groot, 
het groeit, als je volhardt. 
 

Gebeden 

Slotlied: 867: 1 (‘Loof overal, loof al wat adem heeft’) 

1 Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
Zo hoog de hemel niet 
of daarheen reikt het lied, 
de aarde niet zo wijd, 
of God wordt lof bereid. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
 

Zegen, die met het 2de couplet wordt beantwoord 

2 Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid 
het lied dat niemand stuit, 
het hart is ’t bovenal, 
dat eeuwig zingen zal. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
 


