
Orde van dienst
voor de viering op zondag 30 oktober 2022

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

Organist: Egbert Willigers
Thema: ‘Voel jij je thuis in deze wereld?’

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied:  (Op de melodie van lied 216 NL : Morning has broken)

Zie je de bloemen, zie je de vruchten,
zie je de rijkdom van de natuur
zie hoe ze groeien, zie hoe je bloeien
het is de kringloop met rust nog duur

Zie je de luchten, zie je de wolken
zie je de zon en druppels van dauw
zie je de boog, een spectrum van kleuren
‘t is een groot kunstwerk voor mij en voor jou!

Zie je de mensen, oude en jonge
zie je hun glimlach als je ze groet
zie je ze zingen, zie je ze leven
zie je Gods schepping zie het is goed.

Voorganger: In de naam van God die in ons gelooft,
       die op ons hoopt en ons liefheeft.
GEMEENTE: PROBEREN WIJ HIER TE LUISTEREN 
       TE ZINGEN EN TE BIDDEN,
       STIL TE WORDEN EN ONS GELOOF TE VIEREN.

Zingen: Psalm 121: 3 en 4

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Gezongen inleiding op het thema:
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5oNxasfNU

Gezongen gebed
https://www.youtube.com/watch?v=epCQ6xddJ9s
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Gesprekken van 5 minuten per vijftallen over deze vraag:

In onze wereld is enorm veel onrecht. Hoe ervaar jij dit?

Gezongen richtlijn voor ons leven:
https://www.youtube.com/watch?v=zQ8r7b0h-48

Gebed om de Geest

Aansteken Bijbelkaars

Lezingen: Romeinen 3: 23 t/m 26

Overdenking 

Zingen: Psalm 8 a: 1, 3, 4, 6

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna god’lijk groot.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aard’ is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

Inzameling van de gaven

Gezongen gebeden: https://www.youtube.com/watch?v=AtQTDstdg8A&t=43s

Stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 418: 1, 2

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

Zegen, die wordt beaamd met het 3de couplet

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,

zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
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