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           Orde voor de viering op 

                                                              zondag 3 april 2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Thema: ‘ALLES KOMT GOED’ 
 

                                                                                Voorganger: Ds. J.Mellema 
                                                   Organist: Egbert Willegers 

                                   

 
 
Muziek 

 
Welkom en mededelingen 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Moment van stilte 
 

Aanvangslied Psalm 27:1   (staande) 
  

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

 

Votum en Groet    (Aansluitend gaan allen zitten.) 
 

Zingen Psalm 43:3  
 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 

die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

 
 

Kyriëgebed  
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Zingen Lied 91a: 1, 2 en 3 

 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 
 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
    DE DIENST VAN HET WOORD 

 

Aandacht liturgische bloemschikking 
 

De bijbelkaars wordt aangestoken door de lector  
 

Zingen Lied 317:1 en 3 
 

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 

met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 

wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
3. Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 

door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil´ge stede 

van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
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Schriftlezing: II Korinthiërs 5 vers 14 t/m 21 NBV 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Orgelspel  

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Zingen Lied 634: 1 en 2 

 
1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Gebeden 
 

Collecte: KIA Moldavië / Kerk 
 

Slotlied: E.L.B. 218: 1, 2 en 3     (staande) 
 

1. Samen in de naam van Jezus  

heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  

en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  

naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  

samen leven tot zijn eer.  

2. Heel de wereld moet het weten  

dat God niet veranderd is.  
en zijn liefde als een lichtstraal  

doordringt in de duisternis.  
’t Werk van God is niet te keren  

omdat Hij erover waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  

die door mensen zijn gemaakt.   
 

3. Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  

Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  

Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer! 

 
Zegen die met ‘amen’ wordt beantwoord 

 

Orgelspel 
 

Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 
Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  

(te vinden in de Samenspraak of op de website)  


