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Orde  voor de dienst van zondag 22 augustus  2021 
in de Goede Herderkerk 

Thema: ‘Donderslagen’ 
Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 

       Organist: Caroline van der Laan 
Lector: Hellen Woltmeier 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Muziek  
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 

Zingen aanvangslied: Lied 8a: 1, 2, 3 (‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is’) 

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 
 

2 Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 

   3 Zie ik uw sterren in de nacht, 
   die hemelhoog geschapen pracht, 
   wat is dan niet het mensenkind 

       dat Gij het kent en zo bemint 

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 ! 

Zingen: lied 8a: 6 (‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is’) 

   6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
   uw naam in de geschiedenis, 
   want op de aard’ is wijd en zijd 
   het mensenkind uw majesteit. 
 
Gebed en lofprijzing = lied 890 (‘Erken nu de Heer’) 

https://www.youtube.com/watch?v=gSPT_AV6aOk 
 

Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Psalm 29 
 
Voorspelen van/ improvisatie op de melodie van lied 880: ‘Het leven op aarde…’ 
 
Overdenking 
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Zingen: lied 880: 1, 2, 3, 4 (‘Het leven op aarde’) 
 
1 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 
van ster tot onstuimige zee. 
 
2 Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
in elk kind, onbevangen en klein. 
 
3 Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 
Inzameling  
 

Gebeden  
 
Slotlied: lied 978: 1, 3 (‘Aan U behoort, o Heer der heren’) 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

Zegen die met het 4de couplet wordt beantwoord  

   4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
 
Orgelspel 
 

 

 

 

 


