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Orde voor de (kl)iederdienst op 

                                                        zondag 7 november 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Thema: ‘MET DAGELIJKS BROOD 
     …..OP WEG NAAR HET BELOOFDE LAND….’ 

 
                                                                        Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof 

                                          Muzikale begeleiding: Het combo 
 

                                    

 
 
 

Combo speelt voorafgaande aan de dienst 

 
Woord van welkom en mededelingen 

 
Inleiding thema 

 
Aanvangslied: Lied 288  

 
Goede morgen, welkom allemaal. 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal. 
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn. 

Alles mag er zijn. 
God ik vraag U, kom in onze kring. 

Wees er bij , wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal, 

Verteld in mensentaal 

 
 

Uitleg van de activiteiten 
 

Lied 806: 1, 2 en 3 
 

Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
Zonder te weten, wat je zult eten. 

Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is’t beloofde land. 

 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 

Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 

In de woestijn worden kinderen groot. 
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Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 

altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 

straks wonen wij in een paradijs. 
 

We gaan in groepen uit elkaar voor de activiteiten 
 

De mensen thuis kunnen via het beeld, filmpjes zien over de activiteiten 
 

TERUG IN DE KERK 
 

Luisteren en kijken naar het bijbelverhaal 
Exodus 15: 22-25 en Exodus 16: 1-36 

 
Kinderen op het podium 

De weg naar het beloofde land 
 

Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen (Tekst 2de couplet op beamer) 
 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
 

Uitleg collecte (voedselbank) 
 

Gebeden 
- met gebedsintenties uit de zorgmuur 

- aansluitend Lied 1006 (Onze Vader) 
 

Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 

Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien zal zijn 
Help ons samen goed te leven 

en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild 
en vergeef ons wat we fout doen 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 

maar weer samen verder gaan 
Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar 

Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 

Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 

Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks. Altijd 

Amen amen

 
 

 
 

 
 

 

 



3 

 

 

 
Gezongen zegenbede: ‘Ik wens jou’  

 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel 

vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele 

nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 

  

Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van 

weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije 

tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het 

eind 
 

Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 

Dat je lacht en huilt met al de mensen 

die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling 

geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 

 

 
Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 

Een vuur voor kou 
Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

Ik bescherm je voor de wind en vind 

voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want 

dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een 

trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je 

leven lang 

 

Na de dienst is iedereen welkom om een kop koffie/thee of glas limonade 
te drinken, met iets lekkers erbij. 


