
Orde van dienst
voor de viering op zondag 6 juni 2021

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

Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan

Thema: ‘Johannes en Jezus’

Muziek

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 87: 1, 2

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

Bemoediging en groet:

Voorg.   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 87: 4

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Uitleg bij de bloemschikking

Gesprek met kinderen 

Muzikaal gebed:

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/houd-moed/

Aansteken Bijbelkaars
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Lezing: Johannes 3: 22-36

Voorspelen van de melodie van lied 741 (‘Een engel roept de oude man’) 

Overdenking

Luisteren naar Lied 741: 2 en 3

Een stem die roept in de woestijn:
Draag vruchten van bekering.
De wegbereider van Gods rijk,
de schare zoekt zijn lering.
Johannes wijst op wie daar komt,
het Lam van God, je redder.
‘Ik doop met water, hij met vuur;
ik minder, hij gaat verder’.
Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
hij wijst een nieuw bestaan,
een koppig godsgeschenk.

Hij hekelt met zijn scherpe tong
de heersers van de aarde.
Maar twijfel knaagt in het gevang,
hij vraagt: Ben jij de ware?
En Jezus antwoordt: Blinden zien
en zelfs de doven horen
de blijde boodschap: zie, geloof:
de schepping wordt herboren.
Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
hij wijst een nieuw bestaan,
een koppig godsgeschenk.

Inzameling

Gebeden

Slotlied: Lied 686: 1, 2

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

Zegen,

die met het 3de couplet wordt beantwoord
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