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     Orde voor de viering 

op zondag 5 augustus 2018 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Dhr. Hans Kuperus  
Kind v/d zondag: Giselle de Roo 

Organist: Caroline van der Laan 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel voor de dienst 

 
VOORBEREIDING 

 
Welkom en mededelingen  (ouderling)                           

 
 

Moment van stilte 
 

Eerste lied: 283: 1 tot en met 5 ‘    (allen gaan staan) 
 

1 In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

3 Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 

4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

   5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 

   al uw liefde ons besteedt, 
   zingend zullen wij U roemen 

   en dit huis zingt met ons mee! 
 

Bemoediging en groet: 
Voorganger: Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 
Gemeente:De HEER zal ons altijd beschermen. Zijn trouw duurt eeuwig, hij laat het 

werk van zijn handen niet los 

 
Voorganger: Genade zij ons en vrede, van hem die is, die was en die komt, en van de 

zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus,  
 

Gemeente:de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de heerser over de 
vorsten van de aarde. 

We gaan weer zitten 
Toelichting op de drempel: 
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Drempelgebed: 

 
We zingen:274: 1 en 2 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ 

1 Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 

2 Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 
Kyriegebed: 

 
Glorialied:274: 3‘Wij zingen samen van uw gloria’ 

 
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. 

 
Aansteken van de Bijbelkaars en het openen van de Bijbel  

  door het kind van de zondag  (Giselle de Roo) 
Wij zingen:  'Samen in het licht'.  

  Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 

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

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

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

 

 
Uit de schriften: 

Deuteronomium 10: 12 tot en met 22: 
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag 

voor Hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en 
ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u 

goedgaan. De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en 
alles wat daarop leeft, heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat en uit alle 

volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! Besnijd daarom uw hart en wees net langer 
halsstarrig. Want de HEER uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de 

machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is 
onomkoopbaar; hij verschaft de weduwen en wezen recht, neemt de vreemdelingen in 

bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook moet u de vreemdelingen met 
liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. 

Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien Hem, wees Hem toegedaan en zweer alleen bij 

Zijn naam. Zing Zijn lof, Hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, 
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indrukwekkende daden Hij voor u heeft verricht: met zeventig personen trokken uw 

voorouders naar Egypte, maar nu heeft Hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de 
hemel! 

 

Psalm 15: 1 tot en met 3, 5b: 
Een psalm van David.  

HEER, wie mag gast zijn in Uw tent, wie mag wonen op Uw heilige berg? 
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij 

doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt de ander niet en drijft niet de spot met zijn 
naaste. 

Wie zo doet komt nooit ten val. 
 

Marcus 7: 1 tot en met 23: 
Ook de Farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, 

hielden zich in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten 
met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen (de Farizeeën en alle 

andere Joden eten namelijk pas nadat ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich 
aan de traditie van hun voorouders houden, en als ze van de markt komen, eten ze pas 

als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan 

ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers kruiken en ketels), toen vroegen de 
Farizeeën en schriftgeleerden Hem: ’Waarom houden Uw leerlingen zich niet aan de 

tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ Maar Hij 
antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er 

staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van 
mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van 

mensen.” De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u 
vast.’  En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw 

eigentradities overeind te houden! Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw 
vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt moet ter dood 

gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: 
“Alles wat van mij is en voor u van nut kan zijn is korban”‘ (wat ‘offergave’ betekent), 

‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo 
ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel 

meer van dit soort dingen.’ Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: 

‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt 
kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem 

onrein maken.’ 
Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem 

om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet? Zien 
jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken 

omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ 
Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem 

onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen de slechte gedachten, 
ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, afgunst, laster, 

hoogmoed, dwaasheid; al deze dingen komen van binnenuit, en die maken de mens 
onrein.’ 
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We zingen: 339a‘U komt de lof toe U het gezang’ 

 
U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, 

 o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Uitleg en overdenking: 

 
Orgelspel 

 
We zingen:1009: 1,2 en 3 ‘O lieve Heer geef vrede’ 

1  O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 

die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 

uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 

 

2 Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 

aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 

Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 

   3  Verlos ons van de boze, 
   laat niet de goddelozen 

   op aarde koning zijn! 
   Laat ons uw land betreden, 

   dat zal een land van vrede 
   van melk en honing zijn! 

 
Gebeden: 

 
Inzameling van de gaven 

 
Slotlied(staande): 867: 1 en2 ‘Loof overal, loof al wat adem heeft,’ 

 
1 Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 

Zo hoog de hemel niet 
of daarheen reikt het lied, 

de aarde niet zo wijd, 
of God wordt lof bereid. 

Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 

 

2 Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 

De kerk zingt schoon en luid 
het lied dat niemand stuit, 

het hart is ’t bovenal, 
dat eeuwig zingen zal. 

Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 

 
Uitzending en zegen (allen zingen: Amen, amen, amen) 
 

Orgelspel 
 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 
 

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij koffie, thee en fris 


