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     ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 30 JANUARI 2022 
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
                      THEMA:  ‘Waar ben je mee bezig?’’ 
 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Organist    : Wim van de Laar 

Lector       :  Kris Dambrink 
 
Muziek: Koraal en 7 variaties “Neem mijn leven laat het Heer” H. Gijzen (1955) 
 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 
Zingen van de aanvangspsalm: 65: 1, 2 (‘De stilte zingt U toe’) 
 
1 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

2 Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

Bemoediging:  
 
Vg  Helpen doet de Heer onze God 
 

GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

Vg  Die trouw blijft over grenzen heen 
 

GM DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 
 
Staande zingen: Lied 213: 1, 2 (‘Morgenglans der eeuwigheid’) 
 
1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 

2 Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

 
(Uitleg bloemschikking) 
 
Kijken naar een dia 
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Gezongen gebed: psalm 25: 2 (“Here, maak mij uwe wegen’)  
 
Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
’k blijf U al den dag verwachten.   
 
Leefregel 
 
Loflied: 146c: 1 (‘Alles wat adem heeft’) 
 
Alles 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! 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Johannes 2: 13 t/m 25 
 
Zingen: lied 187: 1 en 2 (‘Runderen, schapen’) 
 
1 Runderen, schapen en duiven te koop! 
Honderden feestvierders lopen te hoop. 
Kopers en verkopers, aanbod en vraag: 
er is veel te doen in de tempel vandaag. 
 
2 Loven en bieden, het hoort er toch bij. 
Wissel je geld en de winst is voor mij. 
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf: 
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf. 
 
Overdenking 
 
Twee variaties over “Jesu meine Freude J.G. Walther (1684-1748) 
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Daarna zingen: Lied 187: 3 en 4  
 
3 Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan: 
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan. 
Woedend drijft Hij met een gesel van touw 
die afgoderij uit het tempelgebouw. 
 
4 Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij. 
Heilig het daarom en houd het dus vrij 
van de verslaving aan goud en genot. 
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God! 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN  
 
Aandacht voor inzameling van de gaven 
 
Gebeden (afgesloten met het Onze Vader) 
  
Zingen van het slotlied: 971: 1 en 2 (‘Zing een nieuw lied’)  
 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk. 
 
2 God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 
is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om onszelve gaan. 
 
 
 
Zegen die wordt beantwoord met driemaal ‘Amen’ 
 
Orgelmuziek: Toccata over Psalm 98 van W. van Twillert (1952) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


