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     ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 2 oktober 2022 
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
                                 Thema: ‘ONGEKEND  KRACHTIG’ 

 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Organist    : dhr.Jan Oomkes 

         Lector  :  Hellen Woltmeijer 
Woord van welkom en mededelingen 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Aanvangspsalm: Psalm 87 1, 2 (‘Op Sions berg’) 

1 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2 Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 

 

Bemoediging: Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
    GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Groet:    Vg  De Heer is met u 
    GM OOK MET U ZIJ DE HEER 

Staande zingen: Psalm 87: 4 
 
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cimbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’. 
 

 
Gebed 
 
‘Vreugde van de wet’ 
 
Zingen: Psalm 119: 6, 21, 37 
 
 
 



 

             2 

6 O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 
 
21 De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt, 
is als een lied mij, als een spel van snaren, 
dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. 
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld, 
omdat ik uw geboden blijf bewaren. 
 
37 Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan 
de ganse dag en zal mij daaraan houden. 
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan. 
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde, 
doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan 
en overtref ik de beroemdste ouden. 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 
 

Aansteken Bijbelkaars 
 

Lezing: Lukas 17: 1- 10 
 

Zingen: Lied 923 (‘Wil je wel geloven’): 1, 2, 3 

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote 
boom ontstond. 
 
2 Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen 
om je heen. 
 
3 Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit 
boven de haat. 
 



 

             3 

 
 

Overweging 
 

Zingen: lied 320: 1, 2, 3 en 5 (‘Wie oren om te horen heeft’) 
 
1 Wie oren om te horen heeft 
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden. 
 

2 Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien hem͜ met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste͜ en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 

3 Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand. 
Spijzig de͜ armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 
 

5 De liefde spreekt haar eigen taal, 
alle͜ kwaad ͜ bedekt zij duizendmaal – 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan, 
maar blijve͜ in ons de liefde. 

 
 
Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
 

Slotlied: 103 a: 1 (‘Loof nu mijn ziel, de Here’) 

Loof nu, mijn ziel, de Here, 
loof, al wat in mij is, zijn naam! 
Vergeet niet, hoeveel keren 
de Here u heeft welgedaan. 
Hij wil uw schuld vergeven, 
u redden van de dood, 
gij zijt met heel uw leven 
geborgen in zijn schoot. 
De Heer vernieuwt uw krachten 
als van een adelaar, 
Hij maakt wie Hem verwachten 
al zijn beloften waar. 
 

Zegen, die driemaal met ‘amen’ wordt beantwoord. 

 
 
 
 
 


