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     ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 13 MAART 2022 
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
                                                TWEEDE  zondag de 40 dagentijd  

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

Lector  :  Hellen Woltmeijer 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom en afkondigingen 
 

Aanvangslied: Lied 287: 1, 5 ('Rond het licht dat leven doet') 
 
1 Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis.   
 

5 Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

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 

Drempelgebed 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 
 

Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Lukas 9: 28-36 
 

Uitleg bloemschikking (Hellen)) 
 

Zingen: Lied 543: 1, 2 (alleen spelen), 3 (’Gij zijt in glans verschenen’) 
 

1 Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Hoe ook in dood verdwenen, 
ons straalt uw heerlijkheid. 
Hoe bitter ook de pijnen 
door ons U aangedaan, 
Gij blijft in glans verschijnen, 
ziet ons in glorie aan. 

2 Uw marteling, uw lijden, 
in aller wereld nood, 
uw kruisgang door de tijden, 
uw dagelijkse dood, 
het straalt voor onze ogen, 
het glanst uit alle pijn, 
aan haat en hoon onttogen, 
blijft Gij onze glorie zijn. 

 



 

             2 

3 Gij zijt in glans verschenen 
verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen, 
als licht van eeuwigheid. 

Geen ondergang kan dreigen, 
of heerlijk rijst uw beeld 
en doet ons mee ontstijgen 
in glans die alles heelt. 

 

Overdenking 
 

Voorspelen van de melodie van Lied 545. (‘Christus staat in majesteit’) 
 

Daarna: 1(zingen), 2 (tekst lees ik op), 3 (zingen), 4 (tekst lees ik op) en 
5 (zingen) 
 

(Z)1 Christus staat in majesteit 
door een stralenkrans omgeven 
op de berg der heerlijkheid, 
licht uit licht en eeuwig leven. 
Halleluja. 

(T)2 Mozes en Elia zijn 
zijn getuigen, want zij weten: 
Hij voltooit de lange lijn 
van de wet en de profeten. 
Halleluja. 

 

(Z)3 Daarom spreken zij met Hem 
van zijn uitgang en zijn lijden 
later te Jeruzalem 
in de volheid van de tijden. 
Halleluja. 
 

(T)4 Uit de hemel komt een stem 
die het visioen komt schragen: 
Deze is mijn Zoon; op Hem 
rust mijn eeuwig welbehagen. 
Halleluja. 

   (Z)5 Zo wordt God in glans gekend; 
   Hij, het licht van ons verlangen, 
   woont niet in een aardse tent, 
   maar op onze lofgezangen. 
   Halleluja. 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Inzameling der gaven  
 
Gebeden 
 

Slotlied: Psalm 111: 1 

Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen 
 

Zegen, die wordt beantwoord met het 5de couplet 
 
Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 
 


