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     ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 1 mei 2022 
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
 

Voorganger: Ds. Martje Veenstra-Oving uit Wijhe  
Organist    : dhr. Geert Meendering  

              Lector  :  Hanny Luinge 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel, welkom ouderling van dienst 
 
Moment van stilte 
 
Aanvangslied 280: 1, 3, 5, 7 (De vreugde voert ons naar dit huis) 
1 De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

3 dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 
5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 
Bemoediging en groet 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET VERGEET HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

V: Genade en liefde van God die ons draagt. 
Zijn Zoon die bevrijdt 
en de Geest die ons kracht geeft. 
A: AMEN 
 
Kyriegebed, na de woorden zo bidden wij: lied 301a 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
 
Glorialied: 645: 1, 2 en 6 (Zing ten hemel toe) 
 
1 Zing ten hemel toe, 
juich en jubel Gode, 
want Hij wordt niet moe 
voor ons uit te gaan 
als een vuur vooraan 
levenden en doden! 

2 Christus onze Heer 
is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 
deed de dood teniet 
in de nieuwe morgen. 

6 Daarom, zing Hem toe! 
Hij is onze Heiland. 
Word zijn lof niet moe! 
God is opgestaan 
om de hand te slaan 
aan de oude vijand. 
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RONDOM HET WOORD 
 
Inleiding op de lezing  EN KINDERLIED: Wij gaan voor even uit elkaar. 
 
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. (daarna gaan kinderen naar de nevendienst) 
 
Bijbellezing: Johannes 21: 1-14 
 
Zingen: lied 612: 1 en 3 (Wij komen als geroepen) 
 
1 Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 

3 Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 

 
Overweging aansluitend orgelspel  
 
Zingen: lied 647: 1 t/m 4 (Voor mensen die naamloos) 
 
1 Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 

2 Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 

3 Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 

4 Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam.

 
 
  
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN 
(Pastorale) mededelingen 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze. 
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Collecte  
 
Zingen lied 650: 1, 2, 4 en 7  
 
1 De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid.  
 

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

4 Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 

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

 
Zegen en gezongen Amen 
 
Bij uitgaan orgelspel   
 
 
 


