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     Orde voor de DANKSTOND  van WOENSDAG  3 NOVEMBER 2021 
in de  Goede Herderkerk 

                                
 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Organist    :  Geert Meendering 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangspsalm: Psalm 103: 1, 2 
 
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
Stilte 
 
Bemoediging en begroeting 
 
We zingen van het Klein Gloria = lied 195 (‘Ere zij de Vader en de Zoon’) 
 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
Gebed 
 
Lezing: Efeziërs 3: 14- 21 
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We zingen: Lied 146c: 1, 4, 7 (‘Alles wat adem heeft..’) 
 
1 lles 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! 
 

4 Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde,  
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houdt ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 

   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! 
 
Overdenking 
 
Muzikale beantwoording n.a.v.  Lied 981 (‘Zolang er mensen zijn op aarde’) 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 982: 1, 2 en 3 (‘In de bloemkool is de krokus’)  
 
1 In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 

2 Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 

   3 In ons einde is de aanvang, 
   in de tijd oneindigheid, 
   in de twijfel ligt geloven, 
   in ons leven eeuwigheid, 
   in de dood het nieuwe leven, 
   overwonnen alle strijd, 
   nog verborgen tot het uitkomt, 
   God alleen herkent die tijd. 
 
Zegen die met driemaal 'Amen' wordt beantwoord 


