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Orde voor de viering  

op zondag 22 juli  2018 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
Kind v/d zondag: Lucien Krans  

Organist: Geert Meendering 

Voorbereiding 

 
Orgelspel 

 
Welkom door de ouderling van dienst 

 
Moment van stilte 

( wie kan, gaat staan) 
Aanvangslied: Psalm 92: 1 en 2 

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den HERE prijst, 

dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 

Wij loven in de morgen 

uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 

houdt ons uw hand geborgen. 
 

2 Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 

die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 

laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 

maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des HEREN. 

 
Groet en bemoediging 

Vg: De vrede van de Heer voor jou, voor u, voor ons allen,  

Allen: en Zijn genade ook voor jou 
 

Vg: Wie woont in de hoede van de Eeuwige 
Allen: overnacht in de schaduw van de machtige 

Vg: bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
Allen: Hij is een schild, een muur om mij heen 

 Amen 
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Zingen: Lied 276: 1 en 2 

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 
2 Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 
Gebed voor de nood in de wereld 

 

Lofzang: 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 

 
Aansteken bijbelkaars 

 
Kinderen in het midden 

 
Zingen: we gaan voor even uit elkaar 
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1ste lezing: Jeremia 23: 1-6 

 
Zingen: Gezang 36 ( Liedboek voor de Kerken 1973!) : 1 en 2 

1 Ik zal, zo spreekt de Here 

de schapen die Mij overbleven 
vanwaar Ik ze verspreidde 

naar 't eigen land doen wederkeren. 
Ik zal ze goede herders geven 

om daar te weiden. 
 

2 Daar zal, zo spreekt de Here, 
mijn kudde generlei verschrikking 

of kwaad meer hoeven vrezen, 
maar vruchtbaar zijn en zich vermeren. 

Zij zal, verzadigd in verkwikking, 
gelukkig wezen. 

 
2de lezing: Marcus 6: 30-34 

 

Zingen: Lied 995: 1 en 2 
1 O Vader, trek het lot u aan 

van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 

wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 

de honger naar gerechtigheid. 
 

2 O Vader, trek het leed u aan 
van allen die met ons bestaan. 

Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
doe ons hun naasten zijn in nood, 

opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 

Dienst van het antwoord 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
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Slotlied: Lied 664: 1 

1 Naam van Jezus, nu verheven 
boven alle namen uit, 

om een leidsman ons te geven 

die in alle waarheid leidt, 
wees verborgen in ons midden, 

leer ons bidden, 
geef uw zegen wijd en zijd. 

 

 
Heenzending en zegenbede 

Gezongen Amen 
 

 
 

 
 

 


