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Orde voor de viering, ZWO-dienst 
op zondag 5 februari 2023 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
THEMA:  WEDERKERIG 

Voorganger: ds Theo van ‘t Hof 
Organist: Caroline van der Laan 

Lector: Dinie Krijgsman 
m.m.v. ZWO-leden 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen 

Zingen: Lied 67a: 1 en 2  
1 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

halleluja, halleluja! 
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid. 

 
2 Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 

toont ons zijn aanschijn van licht, 
Hij gaat ons voor op alle wegen, 
heeft uit de zonde ons opgericht. 
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
halleluja, halleluja! 

 
Colombiaanse bemoediging: 

v.  Vrede van de Eeuwige voor u en voor jou 
a.  Gods Geest in ons midden  
v. Ons een hulp is de Naam van de Eeuwige 
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
v.: God van de gehele schepping 

die ons maakte naar uw beeld, 
a.: die ons maakte man en vrouw 

om in harmonie te leven, 
v.: die ons de aarde toevertrouwde 
a.: Uw zegen legde op ons nageslacht, 
v.: schenk ons de geest van het onderscheiden 

om U te herkennen. 
a: Schenk ons de kracht van het woord 

om Uw eer te vieren. 
v: Schenk ons de kracht van de liefde 

om ons over te geven aan de vreugde. 
Want zo hebt U zich aan ons bekend gemaakt. 

a. Amen 
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Zingen: Lied 67a: 4 (‘Laat alle volken uw almacht vrezen’) 

4 Laat alle volken uw almacht vrezen, 
aller lof zij U gewijd, 
laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 
in aller eeuwen eeuwigheid. 
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
halleluja, halleluja! 

 
Gedicht 
 

Inleiding over COLOMBIA (tonen van dia 3) door Betty 
Uitleg en daarna: Wat weten wij samen van Colombia? 
Kijken naar dia’s. 
Aanvullende info en daarna kijken naar dia’s. 

 
Uitleg: 

RONDLOPEN DOOR DE KERK: In GROEPEN kijken naar tekeningen en een 
kubus die door Colombiaanse kinderen zijn gemaakt: 
--- Wat willen zij hiermee tegen ons zeggen?---  

 
Aantal reacties vanuit de groepen 
 

Uitnodiging om een omtrek van eigen hand te maken op de tafels en daarin 
iets te schrijven/tekenen. Hiervan wordt een groepswerk gemaakt en dit 
wordt in maart meegegeven aan Gonda de Haan voor Colombiaanse kinderen. 

 
Gezongen gebed: 886: ‘Abba Vader’ (alleen Nederlands) 

1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 
DIENST  ROMDOM  DE BIJBEL  
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Mattheus 15: 21- 28 
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Zingen: Lied 969: 1, 2 (‘In Christus is noch west noch oost’) 
1 In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 

 
2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

 
Uitleg 
 
Zingen: lied 969: 3 en 4 (‘Geliefden, sluit u dan aaneen’) 

3 Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

 
4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden: -voorbeden  

       -dankzegging  
          -stil gebed 
        -Onze Vader 
 
Inzameling der gaven  
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 425 (‘Vervuld van uw zegen’) 

1 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. 

 


