
Orde van dienst
voor de viering op zondag 16 januari 2022

in de Goede Herderkerk
Voorganger: mw. Janita Bode-Hulzinga

Lector: Ineke de Vries
Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Thema: Vertrouwen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Lied: Psalm 62: 1 en 2

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Hoe lang belaagt gij en hoe lang
bedreigt ge mij met ondergang,
die tot mijn onheil hebt besloten?
Wat stormt gij aan met ruw geweld?
Gij zelf zijt als een muur die helt
en haast aan stukken is gestoten.

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Lied : Psalm 143 : 1 en 8

O Here, hoor naar mijn gebeden,
zie mij als smekeling tot U treden,
Verhoor mij, God, die trouw betoont,
die ieder richt naar recht en reden,
die boven ons als koning troont.

Laat ’s morgens uw genade dagen
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.

Gebed van de zondag

Aansteken van de bijbelkaars

Lezen: Psalm 143 (Bijbel in de gewone taal)

Youtube film Sandy tales: Bruiloft in Kana

Lezen: Johannes 2: 1-12  (Bijbel in de gewone taal)
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Lied: Lied 793: 1 en 3

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Overweging : Vertrouwen (op achtergrond foto van Lentis Ontmoetingskerk,
schilderij Bruiloft te Kana)

Meditatief orgelspel

Gebeden

Youtube film: Ga met God (Nederland zingt)

Inzameling van de gaven

Slotlied: 456 (415) Zegen ons Algoede: 1 en 2

Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Zegenbede
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