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Orde voor de viering  

op zondag 1 juli 2018 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: ds Reinier Kleijer 
Organist: Caroline van der Laan 

 
Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 

 
VOORBEREIDING 

 
Stilte  

 
Aanvangslied: Psalm 84 vers 1 en 3 (Psalm van de zondag)     [Allen gaan staan] 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 
 

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 

Groet en Bemoediging:  
 Voorganger: De Heer zij met u. 

 ALLEN:  OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

 Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer 
 ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 Voorganger: Trouw is Hij, – eindeloos trouw. 
 ALLEN:  NOOIT L:AAT HIJ LOS WAT HIJ MET ONS BEGONNEN IS. 

  AMEN. 
 

Drempelgebed 
[Daarna gaan allen zitten] 
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Zingen: Psalm 84 vers 6 

6 Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 
 

Kyriegebed afgesloten met Lied 299-b (Voorganger en Allen) 
Heer, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 
Heer ontferm u. 

 
Glorialied:  (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 475 LB) 

1 Wij zingen U ons loflied toe 
vanwege al het goede:  

Uw zorgzaamheid waarmee U ons  

voor 't kwade wilt behoeden.  
U bent in alle nood nabij,  

U bent er, zo geloven wij,  
vaak meer dan wij vermoeden. 

 
2 Wij zingen U ons loflied toe 

om alle heil en zegen  
die wij ervaren dag aan dag,  

overal, allerwegen. 
U bent de kracht van ons bestaan  

waar wij ook zijn, – waar wij ook gaan. 
Steeds komen wij U tegen.  

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

De Bijbelkaars wordt aangestoken 
 

Woorden bij de opening van de Bijbel 
 

Eerste lezing: Numeri 19 vers 11 – 14 en Leviticus 15 vers 25 – 27 
 

Zingen: Schriftlied bij Leviticus 15 en Numeri 19  
(tekst: Reinier Kleijer / melodie Lied 562 LB  

1. Een mensenkind, verstoten, 
volgens de wet onrein. 

keihard buitengesloten, 
– nergens meer welkom zijn. 

Door iedereen gemeden, 
door niemand aangeraakt 

van alles afgesneden, 

door allen uitgebraakt. 



 

3 

 

 

Tweede lezing: Marcus 5 vers 22 – 43 
 

Zingen:  Schriftlied bij Marcus 5 vers 22 – 24 en 35 – 43  

tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 215  
1. Een man vervoegt zich bij de Heer 

en werpt zich aan Zijn voeten neer: 
'Kom met mij mee, mijn dochter ligt 

op sterven. Kom met mij, smeek ik.' 
 

2. Maar dan blijkt: het is al te laat. 
De komst van Jezus heeft geen baat. 

De dood lijkt sneller dan de Heer,    
– er nog naartoe gaan hoeft niet meer. 

 
3. Maar Jezus zegt: 'Ze is niet dood, 

ze slaapt alleen'. Er klinkt een groot 
gelach als Hij doodleuk beweert: 

'Jullie zien het totaal verkeerd.' 

 
4. Hij pakt haar hand en zegt tot haar 

'Talita koem', 'Sta op'.. En waar 
de dood zo oppermachtig scheen, 

reikt Jezus over grenzen heen. 
 

Uitleg en verkondiging  
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 855 
1 Hem even aan te mogen raken, 

zijn kleed alleen maar, bij de zoom, 
de kracht die mij weer heel kan maken, – 

het is de mooie oude droom. 

 
2 Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen 

terwijl mijn diepe wonde bloedt; 
Hij drijft, door anderen bewogen, 

de verte langzaam tegemoet. 
 

3 Er is zoveel, er zijn zovelen 
tussen ons in, zoveel verdriet 

en tijd en dringen en krakelen 
en tempel, priester en leviet. 

 
4 En toch, wanneer Hij maar zou weten 

dat ergens diep in dat gedrang 
ik Hem nog volg, ziek en verbeten, 

en naar zijn zuiverheid verlang. 
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5 Hij die mijn leven heel kan maken, 

de kracht, de macht die Jezus heet: 
als ik Hem even aan mocht raken, 

alleen de zoom maar van zijn kleed. 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Gebeden  (Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader) 

 
Collecte 

 
Slotlied: Lied 630 vers 1, 2 en 4  [Allen gaan staan] 

1 Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 
2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

 
4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 
 

Uitzending en Zegen (waarop allen zingen: 'Amen') 
 

Orgelspel 


