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           Orde voor de viering op 
                                                              zondag 17 juli 2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

      THEMA: “HEB JE EVEN?” 
 

                                                                          Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
                                                         Organist: Jan Oomkes 
                Lector: Hanny Luinge 

                                   
 

Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen van de aanvangspsalm: Psalm 1O7: 1, 4 

 
1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 
4. Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

 
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 ! 
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Staande zingen: psalm 107: 20 
 

20. Wie wijs is, zal de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

 
Kijken naar 1ste dia 
 
Gezongen gebed: Lied 833  

 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 
Leefregel: Marcus 12: 28- 34 
 
Evang. Liedb 331  Graag driemaal achtereen: van zacht naar wat harder. 

 
     Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge Naam . 

 Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft 
 
Gebed 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Lucas 10: 38 -42 
 
Zingen: Lied 313: 1 en 5  

 
1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
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Uitleg 
 
Muzikale beantwoording: (‘Aan uw voeten, Heer..’) 
https://www.youtube.com/watch?v=ESfRfGS1azU 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 908: 1, 2 en 7  

 
1. Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, – o kom dan, kom, 
Christus, mijn bruidegom! 
 
7. Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 

 
Zegen, die met driemaal ‘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)  


