
Orde van dienst
voor de viering op zondag 16 mei 2021

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

Muzikale begeleiding: Geert Meendering

Thema: ‘Gebed voor de wereld’

Muziek 
           

Woord van welkom en afkondigingen

Bemoediging en groet:

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
        Vrede zij jullie allen
        DE WERELD  ZIJ VREDE !

Aanvangslied: Uit zingende Gezegend, nr 213: 1, 3

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat.

Uitleg bij de bloemschikking

Gesprek met kinderen en daarna luisteren naar:
 
Muzikaal gebed: ‘Vader, maak ons een’
                                               https://www.youtube.com/watch?v=lJyssDLVWdM

Lezing: Johannes 17: 14 -  26

Luisteren naar:   (Evang. Liedbundel, nr 173).

Jezus,U bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven:
open mij voor uw liefde, o Heer.
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Overdenking

Luisteren naar Lied 663: 1, 2

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Inzameling 

Gebeden

Slotlied: Lied 939
             https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/op-u-alleen-mijn-licht-mijn-kracht/

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta. 

U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Zegen, 

die wordt beantwoord met het 3de couplet van Gezang 312: 3 (LvdK 1973)

  Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,
ontfermend Vader, de aard' word' één,
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kindren samen
voor eeuwig! Amen!
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