
Orde van dienst
voor de viering op zondag 18 juli 2021

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Martje Veenstra-Oving (Wijhe)

Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Thema: ‘Delen van je verwachting’

VOORBEREIDING

Orgelspel, welkom ouderling van dienst

Moment van stilte

Aanvangslied 275: 1, 3 en 4

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd

Bemoediging en groet 

Kyriegebed

Glorialied: Lied 305: 1, 2

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

RONDOM HET WOORD

Inleiding op de lezing door aandacht voor de kinderen online

Kinderlied: Volg het spoor van Oké4kids
https://www.youtube.com/watch?v=kDxRbGoed6Y

Bijbellezing: Lucas 24: 13-33a in tweespraak (voorganger-ouderling van dienst)
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Lied 321: Niet als een storm, als een vloed

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/niet-als-een-storm-als-een-
vloed/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_ca
mpaign=210710

Overweging, aansluitend orgelspel

Lied 392: 1, 2, 3 en 4  

Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

(Pastorale) mededelingen
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte (digitaal?)

Zingen; allen ingetogen: Lied 647: 1, 2, 3 en 4

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Zegen
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