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Orde voor de viering  
op zondag 27 maart 2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

Thema: “WELKOM THUIS …..  “ 
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof  

Lector: Miranda Wilms  
Organist: Jan Oomkes 

 
Muziek 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Woord van welkom en afkondigingen 

 

Aanvangslied: Lied 210: 1, 2 (‘God van hemel, ze en aarde’) 

 
 

2 Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 
Gij zijt altijd om mij heen. 
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Bemoediging:  

Vg   Onze hulp is in de naam van de Heer 

GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

Drempelgebed 
 

Vg  De Heer is met jullie 
GM OOK MET JOU IS DE HEER 

 

Staande zingen: Lied 210: 3 (‘Laat mij een trouwe dienaar zijn’) 
3 Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos 

van uw liefde, eindeloos. 
 

 
Gezongen gebed:  
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-god-zij-nabij/ 

 
God zij nabij, als de tijd van crisis komt, 

ja, Jacobs God zij je kracht en schild. 
Vanuit het heiligdom, vanuit zijn huis 

zij God je redding in tijden van nood. 
 

Dat God gedenkt alle offers die je brengt, 

behagen schept in je toewijding. 
Jouw diep verlangen beantwoorde God 

en al je plannen, zij komen uit. 
 

Ik weet het nu: God de Ene is de Heer, 
bevrijdt omdat Hij partijdig is. 

Vanuit de hemelen antwoordt mijn God, 
bevrijding brengt Hij met sterke hand. 

 
Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij, 

geloof in God is al wat ons steunt. 
Machtigen struikelen, storten ineen, 

maar wij staan op en wij houden stand. 
 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-god-zij-nabij/
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 

 
Aansteken Bijbelkaars 

Lezing: Lukas 15: 11-32 
Uitleg: bloemschikking  

 
Zingen uit Zingende Gezegend, nr 213: 1 en 3 (‘Dit huis, een herberg’)  

1 Dit huis en herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 

geen rust, geen ruimte meer kon vinden. 
Een toevluchtsoord in de woestijn 

voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden. 

Dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt 

 

3 Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 

ligt langs de weg als een Oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 

hier is een oor voor elke klacht. 
Hier schijnt de zon, de zon van Pasen. 

Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 

 
Overdenking 

 
 

Zingen: lied 1000: 1, 3, 5 (‘Wij zagen hoe het spoor van God”) 
1 Wij zagen hoe het spoor van God 

sporen van mensen kruiste. 

Wij zagen licht, een vuur laait op, 
feest voor armen in het duister. 

refrein: Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 
zaaigoed in onze handen? 

 
3 Wij zagen lammen op het feest, 

dansend en opgetogen. 
Wij zagen hoe de hoop weer leeft 

in de uitgedoofde ogen. 
Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 
Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 
5 Wij zagen God verloren staan, 
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zullen zijn kinderen komen? 
Wij zagen Gods hart opengaan: 

levend water, rijke stromen. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 
zaaigoed in onze handen? 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN  

 
Inzameling der gaven 

 
Gebeden:-voorbeden 

      -stil gebed 
  

Slotlied: Lied 103a: 1 en 3 (‘Loof nu, mijn ziel, de Here’) 
1 Loof nu, mijn ziel, de Here, 

loof, al wat in mij is, zijn naam! 

Vergeet niet, hoeveel keren 
de Here u heeft welgedaan. 

Hij wil uw schuld vergeven, 
u redden van de dood, 

gij zijt met heel uw leven 
geborgen in zijn schoot. 

De Heer vernieuwt uw krachten 
als van een adelaar, 

Hij maakt wie Hem verwachten 
al zijn beloften waar. 

 
3 De Heer is als een vader, 

die voor zijn kinderen ’t beste wil; 
wie Hem vertrouwend naderen, 

die geeft Hij rust, die maakt Hij stil. 

Hij immers kent ons broze 
bestaan, want stof zijn wij, – 

een teer geluk, als rozen 
zo schoon, zo snel voorbij; 

als gras zijn wij, als blaren, – 
wanneer de najaarswind 

door ’s levens boom komt varen, 
wie is er die ze vindt? 

 
 

Zegen die wordt beantwoord door gemeente met driemaal ’amen’  
 

 

 

 


