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             Orde  voor de dienst van Palmzondag 18 april  2021 

in de Goede Herderkerk 
                               ‘Thema hoe ging het verder?’ 

Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 
       Organist: Geert Meendering 

Lector: Hellen Woltmeijer 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muziek  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom en afkondigingen 
 

Luisteren naar Psalm 98: 1, 3 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
  

3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

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 psalm 98: 4 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
(GESPREK met kinderen….) 

 

Luisteren naar muzikaal gebed: Psalm 139: 1 en 14 
https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs 
 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 
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Leefregel: 
 
 

Luisteren naar loflied 620: 1, 4 en 11 (‘Hoor aan, gij die   Gods kinderen zijt’) 
 

1 Hoor aan, gij die Gods kind'ren zijt: 
der heem'len hoogste majesteit 
verrees vandaag in heerlijkheid. 
Halleluja. 
 

4 Johannes is over het veld 
sneller dan Petrus voortgesneld, 
om zelf te zien wat werd gemeld. 
Halleluja. 

   11 Wij vieren 't feest van Pasen weer, 
   en brengen alle lof en eer 
   aan onze opgestane Heer. 
   Halleluja. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 
 

Lezing: Johannes 21: 15- 24 
 

Muzikale beantwoording 
 
Overdenking 
 
Luisteren: Uit de bundel ’Zingende gezegend’, nr. 72: 1 en 4   (‘Heer Jezus, goede herder’) 
 

    

       
 
 

DIENST VAN GAVEN en GEBEDEN  
 

Inzameling der gaven 
 

Gebeden 
 
Slotlied: lied 568: ‘Ubi caritas’ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IArAfL8mKSE 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 
 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 
Zegen, die wordt beantwoord met driemaal ‘amen’ 
 


