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Orde voor bidstond  

op woensdag 9 maart 2022 aanvang 19.30 uur  
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 

Organist: Geert Meendering 
 

Orgelspel 
 
Bemoediging  
Vg  Onze hulp is in de naam van de Heer 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Drempelgebed 
 
Groet 
Vg  De Heer is met jullie 
GM  OOK MET JOU ZIJ DE HEER 
 
Zingen aanvangspsalm: Psalm 105: 1 en 15 
 

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 
15. God gaf een wolk die hen geleidde, 
een vuur in ’t duister aan hun zijde. 
Zo trokken zij in vrede voort, 
en steeds heeft God hun wens verhoord. 
Hij zond hun kwakkels in de nood, 
en uit de hemel hemels brood. 

 
Uitleg van de bloemschikking  
 
Gezongen inleiding op de dienst: Lied 717: 1, 2 en 4  

 
1. Waartoe geploegd, als ’t zaad 
niet valt in goede aarde? 
O God, of Gij ons haat? 
Wat heeft ons werk voor waarde? 
Met onkruid ruig en sterk 
vecht iedereen zich moe 
en de opbrengst van ons werk 
valt straks een ander toe. 

2. Zeg ons, welk voordeel heeft 
een mens, van al zijn streven? 
Hij wint zijn brood en leeft, 
maar, Here, is dat leven? 
Wij kunnen hier toch niet 
bestaan bij brood alleen? 
In moeiten en verdriet 
gaat zo ons leven heen. 
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4. Betrek ons eens voor al 
op Hem die alle dingen 
eenmaal nieuw maken zal, 
dat wij in duizelingen 
zien wat ons oog niet ziet 
en ons verblijden zeer, 
dat onze arbeid niet 
vergeefs is in de Heer. 

 
Gebed 
 
Lezing: Lukas 11: 1- 4 
        
Meditatief orgelspel 
 
Overdenking 
 
Zingen: Lied 1006 (‘Onze Vader in de hemel’) 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

 
Uitleg bestemming collecte 
 
Inzameling van de gaven 
 
 



 

3 
 

Gebeden Lied 978: 1 en 2 (‘Aan U behoort, o Heer’) 
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
Zegen 
 
Zingen Lied 978: 3 

 
 3. Gij hebt de bloemen op de velden 
 met koninklijke pracht bekleed. 
 De zorgeloze vogels melden 
 dat Gij uw schepping niet vergeet. 
 ’t Is alles een gelijkenis 
 van meer dan aards geheimenis. 

 
 
 
Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u uw gaven geven voor diaconie en kerk 

Thuis kunt u die overmaken op de bankrekeningnummers of via de GIVT 
 
 

 


