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                     Orde  voor de dienst van zondag 19 september 2021 
in de Goede Herderkerk 

                                
Voorganger: Ds. Theo van 't Hof 

       Organist: Ria Hoving 
Lector: Kris Dambrink  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muziek 
 

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied Lied 90 a: 1, 6 (‘O God, die droeg') 

1 O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 

6 O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

Bemoediging 
Vg   Onze hulp is in de naam van de Heer 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
GM  EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON 

Groet 
Vg   De Heer zij met u 
GM  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

Gedicht (zie pagina 210 Liedboek)  
 
Gezongen gebed van toenadering: Lied 796: 1, 2 ('U Here Jezus roep ik aan') 
 
1 U Here Jezus roep ik aan, 
U bid ik, hoor mijn klagen. 
O God als Gij mij bij wilt staan 
dan zal ik niet versagen. 
Leer mij geloven recht en rein, 
ik bid U, wil mij geven 
zo te leven, 
met mensen mens te zijn, 
uw woord in ’t hart geschreven. 
 

 
2 Geef mij dat ik van harte zeer 
mijn vijand mag vergeven, 
zoals Gij mij vergeeft, o Heer, 
en geeft aan mij het leven. 
Uw woord zij onderweg mijn spijs, 
om zo mijn ziel te voeden, 
mij te hoeden 
op weg naar ’t paradijs. 
Geleid Gij mij ten goed

.Leefregel: lied 310 (‘Een is de Heer, de God der goden’). Tekst wordt voorgelezen, 
dus NIET gezongen 
 

Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
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Loflied:  https://www.youtube.com/watch?v=Z2tPkwh4CIk 

Gebed om de Geest 
 

Aansteken Bijbelkaars 
 
Zingen: Psalm 78: 1, 2, 3 
 
1 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wonderen en zijn grote kracht. 
 

2 Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kinderen melden. 
’t Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

   3 O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig, 
   ontrouw van geest, van harte onstandvastig 
   is het geslacht dat zich op U niet richtte, 
   dat niet volbracht waartoe Gij het verplichtte, 
   uw daden en uw tekenen vergat 
   die Gij de vaderen bewezen had. 
 
Lezing:  Psalm 78: 12-16 
 
Zingen: Psalm 78: 7, 8 
 
7 Zij hebben zich als kinderen misdragen, 
zij hebben Gods geduld bestormd met vragen, 
vragen om steeds andere zegeningen: 
Hij die uit rotsen water deed ontspringen, 
kan Hij in deze barre eenzaamheid 
ook voedsel geven, tafels toebereid? 
 

8 Zou Hij die al wat leeft heeft laten groeien, 
die beken uit de steenrotsen deed vloeien – 
een overvloed van water om te leven, – 
ook overvloed van broden kunnen geven 
en vlees aan ons verschaffen op zijn tijd? 
Dat hoorde God in grote grimmigheid. 

Lezing:  Psalm 78: 32-37 
 
Zingen: Psalm 78: 13, 14, 16 
 
13 Hij was genadig en Hij bleef hen dulden, 
Hij hield zijn toorn terug, vergaf hun schulden. 
Hij was hun broze menselijkheid indachtig, 
hoe sterfelijk ze zijn en hoe onmachtig, 
een ademtocht, voortvluchtig als de wind. 
Hij zag zijn volk als een weerspannig kind. 

 
Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. 
Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding. 
Gij Heer, die heilig zijt en heilig voorging, 
vergeten zijn uw heil en uw verhoring 
bij ’t volk dat nu schoorvoetend verder trekt, 
maar eenmaal door uw hand werd opgewekt. 

 
 

   16 Ook in het machtsgebied van vreemde goden 
   heeft God de kleinste schepselen ontboden 
   zijn wil te doen tegen de wil der machten, 
   de kleine dieren, die vernieling brachten. 
   Hagel en vuur in gans Egypteland, 
   geen wijn, geen vreugde voor de dwingeland. 
 
Lezing:  Psalm 78: 65-72 
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Overdenking  
 

Zingen: Lied 754 ('Liefde Gods die elk beminnen'): 1, 2, 3 
 
1 liefde Gods die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming, 
daal vanuit de hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 
 

2 God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in ’s hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 

   3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
   o voltooi het: maak ons rein, 
   tot de wereld is gewonnen 
   en in U hersteld zal zijn, 
   tot wij eeuwig bij U wonen, 
   schrijdende van licht tot licht, 
   leggend onze gouden kronen 
   zingend voor uw aangezicht. 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden: voorbeden 
        stil gebed 
               Onze Vader 

Slotlied: Lied 423: 1, 2, 3 (‘Nu wij uiteengaan’)  
 

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3 Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
 

Zegen die met driemaal AMEN wordt bevestigd 


