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           Orde voor de viering op 
                                                              zondag 26 juni 2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

      THEMA: “WIJ GAAN VERDER” 
 

                                                                          Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
                                                   Organist: Egbert Willegers                                   

 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen van de aanvangspsalm: Psalm 111: 1, 2 

 
1. Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
2. Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

 

Bemoediging en groet: 

Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Vg   Vrede zij jullie allen 

GM  DE WERELD ZIJ VREDE ! 

Staande zingen: psalm 111: 6 

 
6. Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
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Kijken naar een dia 
 
Gezongen gebed: Lied 840 : 1,2 en 3 
 

1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 
2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
Gebed 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Lucas 9: 51 -62 
 
Voorspelen van melodie van lied 816 (‘Dat wij onszelf gewonnen geven’) 
 
Zingen: Lied 816: 1, 2 en 4 
 

1. Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
2. Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 
Uitleg 
 
Muzikale beantwoording  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GOMQB4HoPW4 
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Inzameling van de gaven 
 
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 798: 1 en 2  
 

1. Heer geef mij vleugels dat ik reis 
tot door de sluier heen, 
en zie in ’t stralend paradijs 
uw heiligen om U heen. 
 
2. Die leden in hun aardse tijd 
aan twijfel, zonde en vrees, 
die mensen met verdriet en strijd, 
als wij zijn, zijn geweest. 

 
Zegen 
 
Zingen: Lied 798: 5 

 
5. Hem die als gids ons voorging prijst 
ons lied, Hij leidt ons nog. 
De wolk van de getuigen wijst 
dezelfde weg omhoog. 

 
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)  


