
Orde van Dienst online viering   
in de Hoofdhof te Berkum zondag 17 januari 2021 

 

Voorganger: ds. Betty Gras uit Zuidwolde 
Ouderling: Jaap Wagteveld; Diaken: Anne Schippers; lector: Hanna van der Waal  

Organist: Jan Post, zang: enkele leden van het Hoofdhofkoor 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar familie Hanson 
____ 

Vooraf aan de dienst 
Luisterlied: ‘Half april’ van Daniel Lohues en Holland Baroque 
 

Welkom en aansteken van de gemeentekaars 
 

Aanvangslied: Psalm 116: 1 en 3 
 

1    God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
  nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
   mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
   en levenslang ben ik niet eenzaam meer.  
 
3  Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
   Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
   Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
   Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.  
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
 
Luisterlied: ‘Licht dat ons aanstoot’ gezongen door Trijntje Oosterhuis 
 
Kyriegebed 
 

Zingen: Lied 274  
2  
Ontferm u God, kyrië eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met  uw vrede,  uw barmhartigheid, 
zonder u raken wij de liefde kwijt. 
 

3  
Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank u voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 



Moment voor de kinderen 
 
Inleidende woorden op de schriftlezing 
 

Schriftlezing: Matteüs 4: 12 - 22 
 

Pelgrimsgebed – Amada Strydom 
 

Overweging 
 

Zingen: Lied 837: 1 en 4 
 

1  Iedereen zoekt U, jong of oud, 
  speurend langs allerlei wegen: 
  kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
  Meester, waar kom ik U tegen? 
  Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
  moe van onszelf en zonder kracht, 
  dorstend naar liefde en zegen. 

4  Koning, uw rijk is zo nabij - 
  open mijn ogen en oren! 
  Onrustig is mijn hart in mij, 
  totdat het nieuw wordt geboren. 
  Daarom zoekt U elk mensenkind. 
  Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
  en steeds meer bij U zal horen. 

 

Gebeden 
 
Slotlied: ‘Maak heel mijn leven tot een lied’ uit: Liefste lied van overzee, deel 2, nr. 37, 1, 3, 6, 7 
(melodie: ‘O hoogt’en diepte’, lied 461 uit Liedboek voor de Kerken) 
 

1 Maak heel mijn leven tot een lied,  
ook als de dag verstilt. 
Maak wie ik ben getuige van 
Uw wezen en uw wil. 

 
3 In wie ik ben, in wat ik doe,  

in al mijn gaan en staan 
klinkt zo de lof aan U, mijn God,  
en wordt uw wil gedaan. 

 

6 En zelfs in pijn en in verdriet, 
wordt nog het lied gehoord,  
waar ook mijn weg zich wendt of keert 
plant zich de echo voort. 

 
7 Nooit zal mijn leven, dag en nacht,  

dan zonder zegen zijn. 
Bij elke voetstap die ik zet, 
bent U zelf het refrein. 

 
Zegen 
 

_____ 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


