
Orde van dienst
voor de viering op zondag 29 januari 2023

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

Lector: Miranda Wilms
Organist: Bram van der Schoot

Thema: ‘De wereld op z’n mooist’

Woord van welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangspsalm: Psalm 97: 1 en 3                                    (Gemeente gaat staan)

Groot koning is de Heer. 
Volken bewijs Hem eer,
breek uit in jubel, aarde
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

De hemel, Heer, verbreidt 
alom uw majesteit,
uw glorie komt getogen 
voor aller volken ogen.
Hen, die zich wendden tot 
een beeld, een leugengod,
hebt Gij beschaamd, o Heer; 
gij goden, buig u neer:
Hij heeft uw macht geknot.

Bemoediging: Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer
  GEMEENTE:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Groet:          Voorganger:   De Heer is met u
            GEMEENTE: OOK MET U ZIJ DE HEER

Zingen: Psalm 97: 6 

Gods heil, Gods glorie staat  - licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren - van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer - stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, - wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

                                                                                      (Gemeente gaat zitten)

Gezongen gebed: opwekking 769: (‘Kom vestig uw gezag’)
https://www.youtube.com/watch?v=5DRmXusPTpc
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https://www.youtube.com/watch?v=5DRmXusPTpc


DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Matheus 5: 1 t/m 10 en 48

Zingen: lied 763: 1, 2 en 3

Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

Overweging

Zingen: lied 763: 4 en 5

De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

DIENST VAN DE TAFEL 

Avondmaalscollecte 

Afhalen van het avondmaalskleed
(Kinderen brengen schaal met brood en de wijnkan en een beker binnen)

Uitnodiging:  
    In de kerk vieren wij samen 
    de maaltijd van Jezus, onze Heer.
    Avondmaal vieren: dat is een stukje brood op je tong nemen
    en een beetje wijn of druivensap drinken, 
    dat is denken aan Jezus 
    en aan wat Hij voor ons gedaan heeft.
    Hij is voor ons gestorven: onze zonden zijn vergeven.
    Wij worden hier blij van.
    Jezus nodigt ons uit om dit mee te vieren.
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Zingen: lied 385: 1, 2

De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

(WIJ EREN GOD…)
v. Laten we ons hart opendoen voor God.
a. Wij zetten de deuren van ons hart open voor God!
v. Laten we God danken.
a. Wij willen God danken!

v. Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij tot U mogen komen.
    U hebt ons lief en geeft ons deze aarde.
    U hebt ons lief en geeft ons uw Zoon Jezus.
    U hebt ons lief en brengt ons hier samen.
    Daarom danken wij U en zingen U alle eer toe:

Lied 405: 1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

v. Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon.
Hij is een vriend van mensen. Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.
Aan ons laat hij Uw Liefde zien, Vader.
Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te leven als uw kinderen.

Wij loven U, God, en prijzen Uw liefde, want U heeft Jezus naar ons
gestuurd. Hij offerde zijn leven voor ons op.
In de laatste nacht van zijn leven at hij samen met zijn vrienden.
Jezus nam toen een brood. Hij dankte U, Vader.
Hij brak het brood in stukken en deelde het uit aan zijn vrienden.
En Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan. Ik zal sterven voor jullie.
Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’

Daarna nam Jezus een beker met wijn. Hij dankte U opnieuw.
Hij gaf de beker aan zijn vrienden en Hij zei:
‘Drink allemaal uit deze beker. Want dit is mijn bloed.
Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien.
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Maar daardoor zullen veel mensen gered worden,
Want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd.’

Gemeente spreekt uit: Wij gaan nu eten en drinken bij de Heer. 
Hij is voor ons gestorven. 
Onze zonden zijn vergeven. 
Eens komt Hij weer!

v. Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde 
en breng ons dicht bij U en bij elkaar. Amen.

 
Bidden wij nu het ‘Onze Vader’.

(de voorganger breekt het brood, houdt het omhoog en zegt:)
 

Het gebroken brood, als eens het lichaam van Jezus Christus, 
voor u, voor jou en voor mij.

(de voorganger vult de beker met wijn, houdt het omhoog en zegt:)
De uitgegoten wijn, als eens het bloed van Jezus Christus, 
voor u, voor jou, voor mij.

Kom nu naar voren, want alles staat klaar!

Delen van brood en wijn - Tijdens deze viering kan worden gezongen: Lied 385: 3 (‘De tafel

van samen, de tafel van het goed’) en 4, Lied 103 e (‘Bless the Lord, my soul, driemaal), Lied 838

(‘O Grote God die liefde zijt’): 1 en 2 

Dankzegging:
 

Wij danken U, Vader, dat wij het Avondmaal hebben gevierd.
Dat wij zo opnieuw aan Jezus mochten denken.
Geef ons de kracht van de Heilige Geest, 
en maak ons tot zijn volgelingen, ons leven lang. Amen.

Gezongen slot- en zegenlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

È
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