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     ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 20 FEBRUARI 2022 
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
                               THEMA:  ‘Kom te voorschijn’’ 
 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Organist    : Egbert Willegers 

Lector       :  Lauwrens Wanders 
Muziek 
 

Woord van welkom en mededelingen 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Aanvangslied: 283: 1, 2, 4 ('In de veelheid van geluiden’) 

1 In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 

2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

   4 Laat uw dauw van vrede dalen 
   in de voren van de tijd. 
   Vat ons samen in de stralen 
   van uw goedertierenheid. 
 

Bemoediging: Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
    GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Groet:    Vg  De Heer is met u 
    GM OOK MET U ZIJ DE HEER 

Zingen: Lied 283: 5 
 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 
 

Gebed 
 
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.
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Kijken naar dia 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 
 

Bijbelkaars 

Lezing: Johannes 11: 28 t/m 44 
 

Zingen: Psalm 68: 7 (‘God zij geprezen’) 

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 

Overweging 
 

Zingen: Lied 213: 3 en 4  (‘Breekt de jongste morgen aan’) 
 
3 Laat uw heil'ge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
voordat wij tenondergaan, 
op te staan. 
 

4 Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
 
Slotlied: uit Geroepen om te zingen nr 225: 1  (melodie = ‘U zij de glorie’) 
 

Leve het leven, meer dan slaafs bestaan  
in het licht geheven, uit de dood vandaan  
vieren wij de dromen aan ons doorverteld  
dat de dag zal komen van verstoord geweld. 
Leven het leven, ‘t uur van vrijheid slaat.  
Leven het lieve leven dat de dood weerstaat.  
 
Zegen, die wordt beaamd met het 2de couplet 
 
Leve wie treuren, arm en klein van geest.  
’t-Staat nu te gebeuren dat de pijn geneest  
Van wie werd geslagen, vervolgd en onderdrukt.  
Na de nacht zal ’t dagen: opstanding gelukt!  
Leve het leven dat verrijz’nis vindt.  
Leve lang het leven dat vandaag begint 


