
Orde van dienst
voor de viering op zondag 10 juli 2022

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. M van ’t Hof
Muzikale begeleiding: Combo

Thema: ‘Laat je hart spreken’

Voorafgaande aan de dienst speelt het Combo: 

Opwekking, nr 720 ‘God maakt mij vrij’ 
https://www.youtube.com/watch?v=qKbxksLDjsw

en zingen we samen: ELB, nr 218: 1, 2, 3

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

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

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

Afkondigingen en woord van welkom 

Gezongen bemoediging en groet: Lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.
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Zingen uit ‘Zingende gezegend’, nr 213: 1, 2, 3 (melodie: psalm 84).

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat.

Kinderen naar voren halen. Korte inleiding op het lied (Hellen)

Lied: Barmhartige Samaritaan, Help help
https://www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU  

Inleiding over ‘handen’ (Hellen)

Gesprek met kinderen n.a.v. de handen aan de lijn 

Gezongen gebed: ELB 422: 1 (allen), 2 (meisjes en vrouwen), 3 (jongens en
mannen), 4 (allen). Refrein zingt iedereen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen. Refrein
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Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen: Refrein

Aansteken van de Bijbelkaars ( kind)

Alternatief Bijbelverhaal: Lezing: Lukas 10: 25-37 
https://www.youtube.com/watch?v=u3LkV5Qpoio  

Kinderen gaan een ruimte achterin de kerk en werken daar aan de tafels.

Zingen: ELB, nr 402: 1 en 3 (eerst voorspelen en daarna zingen)

Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

 Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Uitleg

Zingen: ‘Looft de Here, alle gij volken’

Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën
Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons
En des Heren trouw is tot in eeuwigheid
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

 
Inzameling van de gaven

Gebeden: ieder kan een waxinelichtje aansteken en plaatsen op de liturgietafel.
(ondertussen speelt het Combo.)

Aandacht voor de mensfiguren van de kinderen.

Kinderen gaan weer bij hun ouders zitten.

Gezongen zegen: ELB 501: 1, 2, 3
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Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam zegen ik u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
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