
Orde van dienst
voor de viering op zondag 27 februari 2022

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theunis Veenstra

Lectrice: Dinie Krijgsman
Muzikale begeleiding: Jan Top

Thema: ‘Bij hen zal ik wonen’

Aanvangslied : Liedboek 96a, vers 1,3

Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.

Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.

Bemoediging en Groet

V:   Onze hulp is in de naam van de Heer
G:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V:   Hij is voor ons een barmhartige Vader
G:   TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW

V:   Genade zij U en vrede Van God de Vader en van Jezus Christus de Heer
G:   AMEN

Kyrie-gebed 

Zingen: Lied 217

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
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Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing

Gebed van de Zondag

Eerste lezing : (door Lector uit NBV Vertaling) Ezechiël 37:15-28

Zingen: Lied 611: 1,2,3

Wij zullen leven, God zij dank,
genoemd als dochters en als zonen,
de erfgenamen van een land
dat nooit meer vruchteloos verzandt,
waar onrecht nimmer zal wonen.

Niet meer zijn wij door angst geknecht
en aan de dood zijn wij ontheven.
Nu wordt uw Geest op ons gelegd,
in vrijheid brengt Gij ons terecht.
Een nieuwe naam is ons gegeven.

Verheugd herkennen wij uw naam,
roepen u aan als onze Vader.
Uw hart spreekt onze harten aan,
uw aangezicht doet ons bestaan.
In Christus komt Gij zelf ons nader.

Tweede lezing  (door Lector uit NBV Vertaling) Johannes 11:45-54

Zingen: Lied 304

Zing van de Vader die in den beginne

de mensen schiep, de dieren en de dingen:

hemel en aarde wil zijn naam bezingen:

houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

luister naar Hem het woord van alzo hoge:

houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,

duurzame kracht die mensen wordt gegeven.

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:

houd Hem in ere!

Uitleg en Verkondiging
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Orgelspel

 

Zingen (op melodie lied 248, De dag door uwe gunst ontvangen)

Aanwijzing: de onderstreepte woorden worden als lange lettergreep gezongen

Hij raakte de mensen, beschadigd, verstoten,

Hij brak de ban van het vooroordeel,

Hij strekte Zijn handen naar haatovergoten

melaatsen, Hij was er, Hij maakte hen heel.

Hij raakte mijn hart, mijn verleden, mijn zonden,

Hij sprak mij aan, heeft mij nieuw gemaakt.

Ook ik mag leven, ondanks alle wonden

want Hij die mij liefheeft, heeft mij aangeraakt.

Daarom mag ik nu op weg gaan in vrede

en raak mijn zusters en broeders aan,

in 't voetspoor van Hem die geen mens heeft vermeden

maar naast iedereen in het leven ging staan.

Dienst van de voorbeden; Stil gebed en Onze Vader 

Collecte

Slotlied: 1010: 1,2,3

Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.

Heenzending en Zegen 

3


