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           Orde voor de viering op 
                                                         zondag 31 oktober 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Thema: ‘GENIETEN VAN GENOEG’ 
 

                                                                        Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof 
                                          Organist:                  Ria Hoving 
 
                                   Medewerking door leden van de commissie ‘Groen geloven’ 

 
 
 (de kinderen beginnen in een eigen ruimte) 
 
Zingen voorafgaande aan de dienst: (Op de melodie van lied 216 NL 
                                                           – morning has broken-) 

Zie je de bloemen, zie je de vruchten, 
zie je de rijkdom van de natuur 
zie hoe ze groeien, zie hoe je bloeien 
het is de kringloop met rust nog duur 
 
Zie je de luchten, zie je de wolken 
zie je de zon en druppels van dauw 
zie je de boog, een spectrum van kleuren 
‘t is een groot kunstwerk 
voor mij en voor jou! 
 
Zie je de mensen, oude en jonge 
zie je hun glimlach als je ze groet 
zie je ze zingen, zie je ze leven 
zie je Gods schepping 
zie het is goed. 

 
Welkom en mededelingen  
 
Aanvangslied: Lied 880: 1 en 3 (‘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. 
 
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. 
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Alternatieve bemoediging: Versie van psalm 28 (gelezen door Jaap) 
 
Vg   Hier zijn wij, God, uw kinderen. 
       Soms voelen we ons verloren 
       in deze grote wereld, 
       soms zijn we elkaar kwijt. 
 GM: Breng ons bij elkaar, 
        bescherm ons door uw liefde 
        door Jezus onze opgestane Heer.  Amen 
 
Zingen: Lied 880: 4 
 

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. 

 

Tineke zegt iets over de schoonmaakactie van zaterdagmiddag. 
 
Gesprekken van 5 minuten per 5- tallen over deze vraag: 
 
    ‘Hoe komt het dat mensen liever meer willen bezitten dan minder?” 
  
Gezongen gebed van toenadering:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AtQTDstdg8A&t=15s 
 
Gebed om de Geest 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezingen: Leviticus 19: 9 en 10 en 1 Timoteüs 6: 6 t/m 8 en 17 t/m 19 

                        (Lauwrens Wanders) 
 
Overdenking  
 
Luisteren/ zingen: https://www.youtube.com/watch?v=zdfoj-3AxDU 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden: voorbeden  
         stil gebed 
                Onze Vader 
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Met muziekinstrumenten, gemaakt van afval, komen kinderen de kerkruim-te 
binnen.Ondertussen zingen zij: ’Maak een vrolijk geluid voor de Heer.’ 
Ook delen zij instrumenten uit aan mensen in de kerk in de hoop dat zij meedoen 
en meezingen. 
Kinderen lopen naar het podium, waar kort uitleg wordt gegeven aan wat zij deden. 
 
Slotlied: https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4 
 
Gezongen zegen: Lied 416: 1 en 2 (‘Ga met God’) 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Orgelspel 
 

 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  
(te vinden in de Samenspraak of op de website)  

 


