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Orde voor de viering  

op zondag 6 maart 2022 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

THEMA:  ‘Nood leert bidden’ 

Voorganger: ds. Hans Katerberg 
Lector: Hanny Luinge  

Organist: Ria Hoving 

 
Orgelspel 

 
Woord van welkom en mededelingen 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Aanvangslied: Ps. 81: 1,5,8 
1 Jubel God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer, 

stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 

 
5 Onder lasten zwaar 

was gij haast bezweken. 
Groot was het gevaar – 
Ik vergat u niet, 

in het doodsgebied 
gaf Ik taal en teken. 

 
8 Ik ben Hij-die-is: 

God wil Ik u wezen. 

Uit de duisternis 
van de slavernij 

maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 

 

Bemoediging: Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
     GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 
Groet:     Vg  De Heer is met u 
              GM OOK MET U ZIJ DE HEER 

 
Gebed op de drempel 
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Zingen:  Ps. 81: 9,11 

9 Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig. 
 

11 Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 

Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan: 

niemand houdt u tegen. 
 
Uitleg van de bloemschikking  

 
Kyriegebed 

 
Kyrielied    Lied 561 

1 O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 

het wordt verraden en verdaan. 
 

2 Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 

het kruis des Heren opgericht. 
 

3 De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 

Christus in hun verlatenheid. 
 

4 O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 

in al het duister om ons heen, 
 

5 opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 

waarmee de mensen mensen zijn. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 

 
Bijbelkaars 

1e Lezing:       Psalm 138  
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Zingen:      Ps. 138: 2,4 

2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij / en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt / het U, o Here! 
Als Gij hun ’t woord van uw verbond 

met eigen mond / hebt willen leren. 
 

4 Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 

Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 

o levensbron, / wil bijstand zenden. 

 

2e Lezing:     Lukas 4:1-13 
 

Zingen:     Lied 539 
1 Jezus, diep in de woestijn, 

eenzaam en vol vragen, 

voerde daar een zware strijd 
veertig lange dagen. 

 
2 Veertig dagen zonder brood, 

Hij is niet bezweken 
–  ook al was de honger groot  
voor zijn tegenspreker. 

 

3 Alle rijkdom, alle macht 
lagen in zijn handen, 

als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander. 

 
4 Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 

want er staat geschreven: 
Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven.’ 

5 Jezus, diep in de woestijn, 

veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 

 
Overweging. 

 
Moment van stilte 
 

Muziek: Die macht der Liebe (Russisch), door het Don Kozakkenkoor 
 olv Serge Jarofff https://www.youtube.com/watch?v=8l6aPoA_q3M 

Nederlandse vertaling: 
1 O, welk een macht heeft Uwe liefde, 

Door Jezus mij geopenbaard, 

Die Hij hoe snood men Hem ook griefde, 
Aan haat’ren zelfs niet heeft gespaard. 

In plaats van aan mijzelf te denken, 
Wil ’k U geheel mijn leven schenken. 

 

2 Hoe wordt mijn wil door U bewogen, 
Ja, zoo verlangt Uw hart naar mij, 

Dat Gij mij trekt van uit den Hoogen, 
Opdat ik gansch Uw eigen zij. 
Wat heerlijk lot is mij beschoren, 

Uw liefde heeft mij uitverkoren. 
 

3 O Jezus. breng m’ Uw naam te binnen, 
Ja, schrijf hem diep in mijne ziel: 
Uw Naam, zoo waard om te beminnen, 

Uw Naam, waarvoor ik nederkniel. 

https://www.youtube.com/watch?v=8l6aPoA_q3M
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In woord en werk en gansch mijn wezen, 

Zij, Heiland, slechts Uw Naam geprezen. 
 

4 ’k Moet U ten eigendom verkiezen, 
Want buiten U, Heer, is er geen; 
’k Wil niet in ’t schepsel mij verliezen, 

Bij U is rust, bij U alleen. 
Bij U is rust, bij U verblijden, 

Aan U wil ook mijn hart zich wijden. 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
Gebeden 

 
Oekraïens Onze Vader (Otce nas) door het Utrechts Byzantijns Koor 

https://www.utrechtsbyzantijnskoor.nl/index.php/nl/85-ukb-

artikelen/audios/257-otce-nas-onze-vader 
 

Inzameling van de gaven 
 

Slotlied:      Lied 791 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 
3 Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
5 Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

 
6 Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Zending en zegen 
 

Amen, amen, amen 

https://www.utrechtsbyzantijnskoor.nl/index.php/nl/85-ukb-artikelen/audios/257-otce-nas-onze-vader
https://www.utrechtsbyzantijnskoor.nl/index.php/nl/85-ukb-artikelen/audios/257-otce-nas-onze-vader

