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     ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 3 Juli 2022 
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
                                                THEMA:  WIE WIL HET HOREN? 

 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Organist    : Bram van der Schoot 

Lector  :  Marjanne Visscher 
 
Welkom en afkondigingen 
 

Zingen van de aanvangspsalm: Psalm 71: 1, 9 

1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 
begeef mij niet, o God, 
maak nimmer mij ten spot. 
Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
verleen mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 

9 Ik roem de grootheid van uw daden, 
ik meld aan iedereen 
uw recht, uw recht alleen. 
Gij wees mij reeds als kind uw paden; 
nog prijs ik U, ik zegen, 
o Heer, uw wondere wegen. 

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 71: 13 

Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 
geef dat ik dag aan dag 
uw troost ervaren mag. 
Dan zal ik vrolijk musiceren, 
uw trouw, uw zegeningen, 
o Heilige, bezingen. 
 

Gezongen gebed: Lied 673 (‘Heilige liefdeskracht’)  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/heilige-liefdeskracht/ 
 

Gebed 
 

Aansteken Bijbelkaars 
 

Lezingen: Lucas   9: 1 t/m 6  

                 Lukas 10: 1-12 
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Zingen: Lied 362: 1, 2 en 3 (‘Hij die gesproken heeft’) 

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

Uitleg 

Zingen: Lied 802: 1, 4, 6 (‘Door de wereld’)  

1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

4 Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
   6 Door de wereld gaat een woord 
   en het drijft de mensen voort: 
‘   Breek uw tent op, ga op reis 
   naar het land dat Ik u wijs.’ 
   Here God, wij zijn vervreemden 
   door te luisteren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden 
   naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Inzameling van de gaven 

 

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader 
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Slotlied: Lied 416: 1 en 2 (‘Ga met God’) 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 
 

Zingen: Lied 416: 4 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee en fris. 


