
Orde van dienst
voor de viering op zondag 15 augustus 2021

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

Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan
Thema: ‘Brood uit de hemel’

Muziek 

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 146 c: 1, 3

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

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 !

Luisteren naar: Psalm 146 c: 7

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
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Gebed en lofprijzing 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/u-geeft-rust-door-alles-heen/

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Johannes 6: 30 - 40

Voorspelen van de melodie van lied 393

Als ik in deze stille tijd
de grens der woorden overschrijd
en mij begeef tot brood en wijn
om één met U, mijn Heer, te zijn –
o ware zoon van Abraham,
God kiest zichzelf een offerlam.

Overdenking

Luisteren naar Lied 393: 1 en 3 (met gemeente)

Als ik in deze stille tijd
de grens der woorden overschrijd
en mij begeef tot brood en wijn
om één met U, mijn Heer, te zijn –
o ware zoon van Abraham,
God kiest zichzelf een offerlam.

Gij deelt met mij de laatste nacht
en breekt tot alles is volbracht;
en dit is het genadebrood,
Gij hebt mij lief tot in de dood;
en dit is de genadewijn,
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn.

Inzameling
 
Gebeden 

Slotlied: Lied 653: 1 en 2 (wordt met de gemeente gezongen)

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!

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

Zegen; beantwoord met couplet 7 (ook met gemeente)

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
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