
Orde van dienst
voor de viering op zondag 20 maart 2022

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

Muzikale begeleiding: Combo
Lector: Kees van Kempen

Thema: ‘En toch...’

Muziek

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Opwekking 797: ‘Breng ons samen’

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één
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Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

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

Gezongen gebed: Opwekking 834 ‘Door gebed’ 

Door gebed wordt duisternis verlicht
Door gebed wordt onze wil op God gericht
Heer in eenheid roepen wij U aan
Ons vertrouwen is in Jezus' naam
God van liefde hoor naar ons gebed

Open de hemel poorten
Laat ons Uw woorden horen
Niet onze wil maar Uw wil
Vader, dit is ons gebed

Door gebed krijgen blinde ogen zicht
Door gebed wordt ons hart op God gericht
Heer in eenheid roepen wij U aan
Ons vertrouwen is in Jezus' naam
God van liefde hoor naar ons gebed

Open de hemelpoorten
Laat ons Uw woorden horen
Niet onze wil maar Uw wil
Vader, dit is ons gebed

Breng vrijheid en vergeving
Breng inkeer en genezing
Want U alleen brengt redding
Vader, dit is ons gebed

Roep met één stem
Tot één God
Met één doel
Om Hem te kennen
Eén stem
Tot één God
Met één doel
Om U te kennen

Eén stem
Tot één God
Met één doel
Dat Uw Liefde zichtbaar wordt

Open de hemel poorten
Laat ons Uw woorden horen
Niet onze wil maar Uw wil
Vader, dit is ons gebed

Breng vrijheid en vergeving
Breng inkeer en genezing
Want U alleen brengt redding
Vader, dit is ons gebed

Oh-oh-oh, in de naam van de Vader
De Zoon en de Heilige Geest

Gezongen leefregel: Opwekking 244: ‘Welzalig de man die niet wandelt’

Welzalig de man, die niet wandelt
In de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars
Noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft

En diens wet overpeinst
Bij dag en bij nacht

Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen
Die zijn vrucht geeft op tijd
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt
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Welzalig de man, die niet wandelt
In de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars
Noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft
En diens wet overpeinst
Bij dag en bij nacht

Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen
Die zijn vrucht geeft op tijd
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt

Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen
Die zijn vrucht geeft op tijd
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt

Zingen: lied 650: 1, 2, 3 ‘De aarde is vervuld’

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Lukas 13: 1-9

Uitleg bloemschikking 

Muziek

O v e r d e n k i n g

Zingen: lied 650: 5, 6, 7 (‘De sterren hemelhoog’)

De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht. 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling der gaven

Gebeden: -voorbeden
     -stil gebed
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Slotlied: Lied 910: 1, 4 ‘Soms groet een licht van vreugde’

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Gezongen zegen: Evang. Liedb. nr. 501 ‘Vrede van God’

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam zegen ik u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

4


