
Orde van dienst
voor de viering op zondag 5 september 2021

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

Muzikale begeleiding: Egbert Willegers
Lector: Ineke de Vries

Thema: ’God, verdedig uw zaak!’

Muziek

Woord van welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangslied: 212: 1, 2 

Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

Bemoediging: Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
  GEMEENTE:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Groet:          Voorganger: De Heer is met u
             GEMEENTE: OOK MET U ZIJ DE HEER

Zingen (staand):  Lied 212: 3

Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja! 

Kijken naar 1ste dia

Gebed
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Loflied: Psalm 75: 1, 7 (“U alleen, U loven wij’)

U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wonderen van uw hand.

God is ’t die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Zingen: Psalm 74: 1, 2, 3

Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos,
verzengt uw toorn de schapen uwer weide?
Gedenk uw erfdeel dat Ge in oude tijden
verloste en tot gemeente U verkoos.

U is de dag, U is de nacht, o Heer.
De zon, de sterren rusten in uw handen.
Gij stelt een grens vast tussen zee en landen,
bepaalt de tijd voor der seizoenen keer.

O Heer, die zo uw koningsmacht betoont,
wil eindelijk toch uw naam, uw eer gedenken.
Zie hoe een volk van dwazen U durft krenken.
en hoe de vijand openlijk U hoont.

Lezing: Psalm 74: 7-17

Zingen: Psalm 74: 11, 12, 13, 14

O Heer, die zo uw koningsmacht betoont,
wil eindelijk toch uw naam, uw eer gedenken.
Zie hoe een volk van dwazen U durft krenken.
en hoe de vijand openlijk U hoont.

Lever uw tortelduif niet uit, o Heer,
geef haar niet aan de wilde dieren over,
laat haar een schuilplaats vinden in het lover.
Vergeet uw kinderen niet voor immermeer.

Aanschouw, o Heer, en denk aan uw verbond,
nu zij in ’t duister hun geweld beramen.
Wil in hun nood de armen niet beschamen.
Geef ons uw naam, uw lied weer in de mond.
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Sta op, o God, sta op, beslecht uw pleit
en maak een einde aan de hoon der dwazen.
Vergeet niet hoe uw tegenstanders razen
en hoe hun overmoed ten hemel schreit.

Overweging

Zingen: Psalm 79: 4, 5

Doe voor ons oog de volkeren ervaren
dat Gij het bloed hoort roepen van de aarde.
Die zijn gekerkerd, Heer, verneem hun klachten,
strek uit uw arm naar wie hun vonnis wachten.
God Israëls, zie aan / de hoon U aangedaan
door wat wij lijden moeten.
Zij hebben U gesmaad: / vergeld het hun en laat
hen zevenvoudig boeten.

O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille wateren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Inzameling van de gaven

Gebeden 

Slotlied: Psalm 81: 1, 4

Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Zegen, die wordt beaamd met driemaal ‘Amen’.
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