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Orde van dienst  

op zondag 13 febr. 2022 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

Thema: ‘Waar was je nou?’’ 
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof 

Lector: Miranda Wilms  
Muzikale begeleiding: combo 

 
Muziek (Combo) 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom en afkondigingen 
 

Zingen van het aanvangslied: Opwekking 733: ‘Tienduizend redenen’ 
De zon komt op, maakt de morgen 

wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Refrein: 
Loof …. 

En op die dag, als mijn kracht 

vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Refrein 2x: 

 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

-Refrein 2x- 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
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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 215: 1, 5 (‘Ontwaak de mens’) 

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 
2 Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
 

(Uitleg bloemschikking) 

 
Gezongen gebed: Opwekking 717 (‘Stil mijn ziel wees stil’) 

Stil mijn ziel wees stil  
en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.  

God omgeeft je steeds.  
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen. 

 
Loflied: Lied 215: 6 en 7 (‘De kalme gang’) 

6 De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 

Onszelf verliezen in ’t gebod 
brengt daag´lijks nader ons tot God. 

 
7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed 

 
Aansteken Bijbelkaars 

 
Lezing: Johannes 11: 11 t/m 27 

 
Muziek Combo: ’’De Heer is mijn Herder’ 

 
Overdenking 
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Zingen: Opwekking 790: ‘God is mijn Herder’ 
God is mijn Herder, die mij weidt 

In groene velden vind ik rust 

Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 

 
Heer, ik vertrouw op U alleen 

Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 

Genade leidt mij naar huis 
 

Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot Zijn eer 

Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 

 
Heer, ik vertrouw op U alleen 

Heer, ik vertrouw op U alleen 

Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

 
Al moet ik door een donker dal 

Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en Uw stok en staf 

Vertroosten mij steeds opnieuw 
 

Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 

Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

 
Heer, ik vertrouw op U alleen 

Heer, ik vertrouw op U alleen 

Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 

Genade leidt mij naar huis 
Genade leidt mij naar huis 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN  

 
Aandacht voor inzameling van de gaven 
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Gebeden (afgesloten met het gezongen Onze Vader: lied 1006) 
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan 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. 

 
Zingen van het slotlied: 418: 1 en 2 (‘God, schenk ons de kracht’) 

1 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 
 

2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 
 

Zegen die wordt beantwoord met het 3de couplet van lied 418 
 

3 Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 


