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           Orde voor de viering op 
                                                               zondag 11 juli 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Thema: ‘Hoe kan ik verder?’ 
 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Muzikale medewerking: Enkele leden Prot. Kerkkoor 

Organist en dirigent: Halbe de Jong 
 

 
Muziek 
 
Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied: Psalm 123: 1 
 

1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog, 
hef ik vol hoop mijn oog. 
Zoals een knecht let op zijns heren wenken 
of hij zijn gunst wil schenken, 
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen 
rust op de hand der vrouwe, 
zo zien wij op tot God, de Heer, tot Hij 
ons weer genadig zij. 

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 123: 2 
 

2. Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot 
stelt ons voor elk ten spot. 
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, 
de trots der zelfbewusten. 
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting 
en hebben geen verwachting, 
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad, 
verlos ons van dit kwaad. 

 
Uitleg bij de bloemschikking 
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Gesprek met kinderen. 
  
En later luisteren naar: AWN, deel 2, nummer 19: ‘De zieke in Bethesda’ 
https://www.youtube.com/watch?v=cdwcGPYPHxQ 
 
Muzikaal gebed: Lied 669 1, 2, 3, 4.  
 
1. Kom o Geest des Heren kom 
uit het hemels heiligdom, 
waar Gij staat voor Gods gezicht. 
Kom der armen troost, daal neer, 
kom en schenk uw gaven, Heer, 
kom wees in de harten licht.  

2. Kom o Trooster, Heilige Geest, 
zachtheid die de ziel geneest, 
kom verkwikking zoet en mild. 
Kom o vrede in de strijd, 
lafenis voor ’t hart dat lijdt, 
rust die alle onrust stilt. 

 
3. Licht dat vol van zegen is, 
schijn in onze duisternis, 
neem de harten voor U in. 
Zonder uw geheime gloed 
is er in de mens geen goed, 
is de ziel niet rein van zin. 

4. Was wat vuil is en onrein, 
overstroom ons dor domein, 
heel de ziel die is gewond, 
maak weer zacht wat is verstard, 
koester het verkilde hart, 
leid wie zelf de weg niet vond. 

 
5. Geef uw gaven zevenvoud, 
ieder die op U vertrouwt, 
zich geheel op U verlaat. 
Sta ons met uw liefde bij, 
dat ons einde zalig zij, 
geef ons vreugd die niet vergaat. 
 
6. Amen, alleluia. 

 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Johannes 5: 1- 18 
 
Luisteren naar Lied 534: 1, 3 en 4  
 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 

3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

 
Overdenking 
 
 
 
 



3 
 

Wij luisteren naar: Lied 1000: 1, 2, 3, 4, 5 (‘Wij zagen hoe het spoor van God’) 
https://www.youtube.com/watch?v=vd4pxtlMiDA 
 
1. Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste. 
Wij zagen licht, een vuur laait op, 
feest voor armen in het duister. 
 

refrein: Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten? 
Wanneer komt Hij met licht en lef, 
zaaigoed in onze handen? 

 
2. Wij zagen mensen teer en fier, 
bloeien in steenwoestijnen. 
Wij zagen hoe de schepping nieuw 
gloort in vrede zonder einde. 
Refrein:  

3. Wij zagen lammen op het feest, 
dansend en opgetogen. 
Wij zagen hoe de hoop weer leeft 
in de uitgedoofde ogen. 
Refrein:  

 
4. Wij zagen rijken diep ontdaan, 
konden zichzelf niet geven. 
Wij zagen armen binnengaan 
in een huis vol licht en leven. 
Refrein:  

5. Wij zagen God verloren staan, 
zullen zijn kinderen komen? 
Wij zagen Gods hart opengaan: 
levend water, rijke stromen. 
Refrein:  

 
Inzameling  
 
Gebeden  
 
Zingen: Slotlied: 654  1 (koor), 5 en 6  (koor en gemeente)  
 
1.(k) Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

5.(a) Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, – 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 

 
6.(a) Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

 
Zegen  
 
Zingen: Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
 

 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  
(te vinden in de Samenspraak of op de website)  

 


