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Orde voor de viering 
op zondag 29 juli 2018 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Da. S.D. Kits uit Bovensmilde 
Kind v/d zondag: Hanneke Seton 

Organist: Trienke Pepping 

 
Orgelspel 

 
Welkom      (ouderling van dienst) 

 
VOORBEREIDING 

 
Stilte 

 
Aanvangslied: Psalm 62: 1 en 5  (staande)  

 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

 
Bemoediging en Groet 

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

   Voorganger : De Heer zij met u. 
   ALLEN:  OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 
Drempelgebed    (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen: Lied 217: 1, 2, 3, 4  

 
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 

 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 
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3. Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 
 

Kyrie-gebed na een voorbede zingt de gemeente: Heer ontferm U  

 

Voorganger: Laat ons leven van de hoop dat Gods Geest de langste adem heeft  
en alles nieuw zal maken, laat ons God lof prijzen in een lied: 

 
Glorialied: (wijs: Angelvoices ever singing)  

 
1. Als de hemel vol gezang is,  

U de glorie zingt, 
snarenspel ononderbroken, 

rond Uw troon weerklinkt, 
wordt U alle eer gegeven, 

omdat leven U ontspringt. 

2. Gaf Gij ook niet zelf de adem 

die U loven moet? 
Laat het lied op aarde klinken 

als de hemel doet:  
een gebed dat U wil danken, 

wil verklanken: God is goed! 
 

3. Hier beneden klinkt ons loflied, 

maak het tot Uw troon, 
adem in ons lied het weten, 

dat Gij bij ons woont, 
opdat hart en ziel veelvuldig, 

U God huldigt, eer betoont. 

4. Want U komt alleen de eer toe, 

alle heerlijkheid, 
aan U, Schepper God en Vader, 

blijft ons lied gewijd, 
om de Zoon ook alle glorie, 

door de Geest, Die ons geleidt.
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Zondagsgebed  
 

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. 
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Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 
Inleiding op de 1e lezing en over “de tabernakel” (met enkele afbeeldingen) 

 

Eerste lezing: Numeri 9: 1 t/m 5  en 15 t/m 20   
 

Zingen: Lied 655: 1, 2, 3 en 4 
 

1. Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 
3. Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

4. De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 
 

Tweede tekst: gedicht “De Wolken” van Martinus Nijhoff (1894 – 1953) 

 
Zingen: Lied 904: 1 en 4 

 
1. Beveel gerust uw wegen, 

al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 

van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan. 

4. Wel kan zijn hulp vertragen, 

en ’t schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 

alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 

dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 

voorgoed heeft afgewend. 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Zingen: Lied 906: 8, 5, 6   

 
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 

dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
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5. Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven, 

adem van ons aardse leven. 

Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder, 
zee ik ga in U ten onder. 

Ik in U, / laat mij nu 
vallen in den blinde, 

U slechts zien en vinden. 
 

6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 

zo laat Gij, / zon van mij, 
in uw licht mij groeien 

voor U openbloeien. 
 

Eventuele afkondigingen 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen "Onze Vader"  

 
Collecte 

 
          De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  

 
Zingen: Lied 978: 1 en 4  (staande)  

 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

UITZENDING EN ZEGEN 
 

Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  
 

Orgelspel 
 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 


