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Orde voor de viering 

op zondag 8 juli 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 

Voorganger: dhr. L. Wanders 
Kind v/d zondag: Diederik Booi 

Organist: Ria Hoving 

 
VOORBEREIDING 
 

Welkom     (ouderling van dienst) 
 

Moment van stilte 
 

Zingen: Lied 280: 1 en 2  (allen gaan staan) 
 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 
 

Bemoediging:  v. Onze hulp is de Naam van de HEER 
   g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: Zijn trouw duurt eeuwig;  

a: HET WERK VAN ZIJN HANDEN LAAT HIJ NIET LOS.  

Groet:   v. De Heer zij met u. 
   g. OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 
Zingen: Lied 280: 3  (Aansluitend gaan allen zitten.) 

 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Drempelgebed 
  

Zingen: Lied 299j: 1 en 2  

 
1. Om de mensen en de dieren, 

om de honger en de dood, 
om de kleinen en de groten, 

al uw schepselen in nood, 

2. om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 

Kyrieleis, ontferm U, Heer. 
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Kyriëgebed 

 
En na de woorden “Dan bidden wij zingend en zingen wij biddend” zingen we 

“Heer ontferm U” (lied 63B uit Geroepen om te zingen). 

 
 

Zingen: Lied 305: 1, 2 en 3 
 

1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 
3. Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 

 
Kinderen in het midden 

 
We zingen ‘Samen in het licht’ 

 
1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
 

2. Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 
 

Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 
 

1e Schriftlezing: Ezechiël 2 vers 1 t/m 7 
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Zingen: Lied 320: 1 en 2 

 
1. Wie oren om te horen heeft 

hoor' naar d' wet die God hem geeft: 

gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 

Hoor, Israël, mijn geboden. 

2. Bemin uw Heer te allen tijd. 

Dien 'm met alles wat gij zijt. 

Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 

de wil van God, uw Vader. 
 

2e Schriftlezing: Marcus 6: 1 t/m 6a 
 

Zingen: Lied 314: 1 en 2 
 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Zingen: Lied 838: 2 en 3 
 

2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 
 

3. 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. 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en "Onze Vader"  

 
Collecte 

 

Slotlied: Lied 280: 4 t/m 7 
 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 

 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 
 

6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 
 

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 
Uitzending en Zegen. 

 
ALLEN:   (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 

  
 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 

 


