
Orde van dienst
voor de viering op zondag 25 april 2021

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

Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Muziek

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Luisteren naar Psalm 66: 1, 2

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

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 66a (‘Jubilate Deo’; Juich voor God Halleluja)
                                                       https://www.youtube.com/watch?v=sKVsQCkfvZI&t=29s

Gesprek met kinderen….

Muzikaal gebed: uit Zingende gezegend, nr 219: 1 (‘Herder allerwegen’)
 
Leefregel: Ezechiël 34: 1-10

Luisteren naar loflied 978: 4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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https://www.youtube.com/watch?v=sKVsQCkfvZI&t=29s


DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Johannes 10: 10- 16

Muzikale beantwoording

Overdenking

Luisteren naar lied 653: 1, 6 (‘U kennen uit en tot U leven’)

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

DIENST VAN GAVEN en GEBEDEN 

Inzameling der gaven

Gebeden

Slotlied: Gezang 487: 1 en 3 (‘De Heer heeft mij gezien’)
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/De-heer-heeft-mij-gezien-en-
onverwacht-Elbert-Smelt-Met-hart-en-ziel.mp4

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Zegen, die wordt beantwoord met driemaal ‘amen’
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