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Orde voor de viering  
op zondag 13 juni 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
Thema:  'Wat doe jij hier?’ 

Voorganger: ds. M. van ‘t Hof 
Lector: Dinie Krijgsman 

Organist: Ria Hoving 
 

Muziek  
                      
Woord van welkom en afkondigingen 
Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst 
zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 

 
2 Gezegend zal Hij wezen 

die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 

 
Bemoediging en groet: 
Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
        Vrede zij jullie allen 
        DE WERELD  ZIJ VREDE ! 
Luisteren naar: Psalm 92: 8 

8 Zij zullen vruchten dragen 
voor ’s Heren heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 

 
 
(Uitleg bij de bloemschikking) 
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Gesprek met kinderen  
 
Luisteren naar: https://www.youtube.com/watch?v=MjJQiZZUw6w 
 
Gebed  
 
Loflied: 653: 1, 3 (‘U kennen, uit en tot U leven’) 

1 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! 

 
3 Gij zijt het water ons ten leven; 

de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 

 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Johannes 4:  5 - 26 
 
Luisteren naar lied 188: 1, 2 (‘Bij de Jacobsbron’) 

1 Bij de Jakobsbron 
stond ik dorstig in de zon 
op het middaguur der schaamte. 
Waar Hij, vreemd genoeg, 
mij, een vrouw, om water vroeg, 
mij, Samaritaanse. 

 
2 Als je wist, sprak Hij, 

van Gods gave, jij zou mij 
nu om levend water vragen. 
Water dat Ik geef 
lest je dorst zolang je leeft, 
laaft je alle dagen. 
Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade. 

 
 
 
Overdenking 
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Luisteren naar orgelspel (lied 188: 3, 4 of …?) 
3 Als een springfontein 

zal dit water in je zijn, 
de vervulling van verlangen. 
Kruik, wat klink je hol, 
met je buik van leegte vol. 
Breek om te ontvangen. 

 
4 Meer dan Jakob, Gij 

die uw bron ontsluit voor mij, 
laat uw zegeningen stromen, 
Christus die mij drenkt 
en mij levend water schenkt, 
laat mij tot U komen. 
Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade. 

 
 
Inzameling  
 
Gebeden  
 
Slotlied: ‘Longing for light’ (Petra Berger)  
https://www.youtube.com/watch?v=EvzKjVO8sHA&t=3s 
 
Zegen die met driemaal ‘amen’ wordt beantwoord (piano/orgel) 
 
 
 


