
Orde van dienst
voor de viering op zondag 6 februari 2022

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof

Muzikale begeleiding: Geert Meendering
Lector: Roelie Bouwknegt

Thema: ‘Samen-leren’

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Zingen: ‘Een lied van verwondering: 1 en 2’ (melodie lied 302)

Wij leven van verwondering 
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede. 

Wij leven dwars door vragen heen, 
met tere zekerheden, 
dat ondanks vóór- en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden.

Bemoediging:

v. Vrede van de Eeuwige voor u en voor jou
a.  Gods Geest in ons midden 
v.  Ons een hulp is de Naam van de Eeuwige
a.  Die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. God van de gehele schepping
     die ons maakte naar uw beeld,
a. die ons maakte man en vrouw
     om in harmonie te leven,
v. die ons de aarde toevertrouwde
a. en Uw zegen legde op ons nageslacht,
v. schenk ons de geest van het onderscheiden
     om U te herkennen.
a.  Schenk ons de kracht van het woord
     om Uw eer te vieren.
v.  Schenk ons de kracht van de liefde
     om ons over te geven aan de vreugde.
     Want zo hebt U zich aan ons bekend gemaakt.
a. Amen
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Zingen: 3de couplet van het “Een lied van verwondering’

Wij leven het mysterie uit, 
de waarheid, ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit, 
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
die ons een God wil heten.

Inleiding op het thema:
https://vimeo.com/kerkinactie/collectefilm-

Gezongen gebed: lied 1001; https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Loflied: 871: 1, 2, 3 

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
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Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

DIENST  ROMDOM  DE BIJBEL 

Gebed om Gods Geest

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Jesaja 50: 4- 9

Muzikale beantwoording: lied 825: 1

De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

Uitleg

https://vimeo.com/210560711

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden: -voorbeden 
       -dankzegging 

         -stil gebed
       -Onze Vader

Inzameling der gaven. 

Wegzending en zegen

Zegenlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

3

https://vimeo.com/210560711

