
Orde van dienst
voor de viering op zondag 21 augustus 2022

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. M. Van ‘t Hof

Organist:                 
Thema: ‘Kom binnen’

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 122: 1, 2

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Groet
Voorganger:   De Heer zij met u

GEMEENTE:  OOK MET U ZIJ DE HEER

Bemoediging

Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer
GEMEENTE:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid
GEMEENTE:  EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON

Gebed van verootmoediging
 
Woorden van toewijding en nieuwe gehoorzaamheid: Deuteronomium 30: 11-16

Zingen: Lied: Psalm 103: 1, 9

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
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Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Gebed om de Geest

Lezing: Lukas 13: 22-30

Zingen: Lied 799: 1, 2, 5

Kom, kinderen niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Kom, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In ’t eind is alles goed.

Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Kom en vertrouw op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

Kom, laat ons voortgaan kinderen!
De Vader staat ons bij.
Zou soms de last ons hinderen,
Hij gaat aan onze zij.
Ja, Hij bemoedigt ons
en zendt in de verschrikking
zijn zon tot een verkwikking:
Hij maakt het goed met ons!

Preek

Zingen: Lied 969: 1, 2, 3, 4

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Orgelspel

Inzameling van de gaven

Gebeden: voorbeden - stil gebed - Onze Vader
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Slotlied: Lied 749: 1, 2 (‘Op waak op!’)

‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd?
‘Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken,
gij maagden, die de Heer verbeidt?
Gij slapenden, ontwaak,
de bruidegom genaakt!
Halleluja,
nu opgestaan!
Het feest breekt aan;
gij moet Hem ijlings tegengaan.’

Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen,
ontwaakt met spoed, staat haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, ’s aardrijks kroon,
Heer Jezus, ’s Vaders Zoon!
Zing hosanna,
kom altemaal
ter bruiloftszaal,
waar Hij ons roept aan ’t avondmaal.

Zegen, die wordt beantwoord met het 3de couplet

Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens’ en engelenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit de hoge:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!
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