
Orde van dienst
voor de ZWO-viering op zondag 9 oktober 2022

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof

Lector: Roelie Bouwknegt
Organist: Egbert Willigers

Thema: Jong geleerd is oud gedaan.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 117 a: 1 en 2

Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

Bemoediging:

voorganger: Vrede van de Eeuwige voor u en voor jou
allen:  Gods Geest in ons midden 
voorganger:  Ons een hulp is de Naam van de Eeuwige
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
voorganger: God van de gehele schepping
     die ons maakte naar uw beeld,
allen: die ons maakte man en vrouw
     om in harmonie te leven,
voorganger: die ons de aarde toevertrouwde
allen: en Uw zegen legde op ons nageslacht,
voorganger: schenk ons de geest van het onderscheiden
     om U te herkennen.
allen: Schenk ons de kracht van het woord
     om Uw eer te vieren.
voorganger: Schenk ons de kracht van de liefde
     om ons over te geven aan de vreugde.
     Want zo hebt U zich aan ons bekend gemaakt.
allen: Amen

Inleiding op het thema en reageren op de stelling: 
‘Niemand van ons zou met een Colombiaans kind willen ruilen’

Ondertussen: Uitdelen van folders
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Filmpje met twee kinderen uit groep 8 van De Borgh.

Kijken: https://www.youtube.com/watch?v=ZSlL-ynGc-g&t=7s

Gezongen gebed:
https://www.youtube.com/watch?v=1wN0QViL7rM&list=RD1wN0QViL7rM - t=155

Gezongen glorialied: ‘Eén lichaam verbonden door liefde’ (melodie= Groot is uw
trouw o Heer’’).

Wij zijn één lichaam verbonden door liefde.
dezelfde Vader heeft ons voortgebracht
om als zijn kinderen samen te leven,
elkaar ter steunen door zijn grote kracht.

Hij helpt ons licht te zijn,
dat in het duister schijnt.
Hij inspireert ons te doen wat Hij leert:
vrede, verzoening, verbinding te brengen,
zodat het onrecht niet langer regeert.

Niemand vergeten en niemand onzichtbaar,
waar je ook woont of hoe oud je ook bent.
Jezus bracht heil voor een hoopvolle toekomst.
Laten wij bouwen op dat fundament.

Hij helpt ons licht te zijn,
dat in het duister schijnt.
Hij inspireert ons te doen wat Hij leert:
vrede, verzoening, verbinding te brengen,
zodat het onrecht niet langer regeert.

DIENST  ROMDOM  DE BIJBEL 

Gebed om Gods Geest

Aansteken Bijbelkaars

Lezingen: Spreuken 17: 6 en Johannes 7: 16 t/m 18 en 37 t/m 41

Voorspelen: melodie van lied 816

Uitleg

Zingen: lied 816: 1 en 4

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.
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Een geloofsbelijdenis van ds. Adelaida Jiménez, Colombia - over liefde en hoop die
licht brengen. 

God van liefde, wij geloven dat u onze hoop bent.
God van liefde, wij geloven dat u ons hebt geroepen om aan vrede te werken.
God van liefde, wij geloven dat uw Heilige Geest nieuw leven ademt
in onze gemeenschappen, kerken en landen.
God van liefde, wij geloven dat u het mogelijk maakt,
dat licht schijnt op allen die lijden in onze wereld.
God van liefde, wij geloven dat u tot mensen van deze wereld spreekt
in al hun verschillen, en dat u die verschillen ombuigt
tot mogelijkheden om een nieuwe wereld te bouwen.
God van liefde, wij geloven dat u tot mensen van deze wereld spreekt
in alle levensgebeurtenissen, temidden van ons sociale, religieuze, politieke en
economische leven
om ons hoop te brengen.
God van liefde, wij geloven dat u alle mensen en naties oproept
om samen te werken aan verandering
overal waar pijn en lijden is in onze wereld.
God van liefde, wij geloven dat u onze hoop bent.
Amen

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden: - voorbeden 
       - dankzegging 

         - stil gebed
       - Onze Vader

Inzameling der gaven 

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 423: 1 en 2

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen
 

De Eeuwige is voor u om u de juiste weg te wijzen
De Eeuwige is achter je, om je te beschermen tegen gevaar
De Eeuwige is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen
De Eeuwige is in jou, om je te troosten in verdriet
De Eeuwige is boven u en jou en mij, om ons allen te zegenen,
Vandaag en alle dagen.
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Zingen: lied 423: 3

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Koffie of thee drinken; met de mogelijkheid voor een nagesprek in zaal 3.
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