
Orde van dienst
voor de viering op zondag 19 februari 2023

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

Lector: Hellen Woltmeijer
Organist: Egbert Willigers

Thema: ‘Meer dan het gewone’

  
DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 27: 1 en 3

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij!

Bemoediging:

Voorganger: Helpen doet de Heer onze God
GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: Die trouw blijft over alle grenzen heen
GEMEENTE: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 

Zingen (staande): Psalm 27: 7

O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, wacht op de Heer en houd u onversaagd.
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Gezongen gebed: Lied 670: 1, 3 en 6

Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Gelezen woord van vergeving: Psalm 103: 11 t/m 14 

Loflied: Lied 981: 1, 2 en 5 

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezingen: Leviticus 19: 1 en 2; 17 en 18
                 Mattheüs 5: 33-48

Zingen: lied 838: 3 en 4

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Uitleg

Luisteren naar ad hoc koor: lied 537: 1 en 3
Samen zingen we: het 4de couplet
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Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.

En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.

En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
–  en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Inzameling der gaven

Gebeden

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 755: 1 en 2

Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ’s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Zegen, die met driemaal ‘amen’ wordt beantwoord.

È
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