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Orde voor de viering 

op zondag 19 augustus 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Thema: “Verlangen naar God” 

 
Voorganger: Ds. A. Hekman uit Assen 

Kind v/d zondag: Adam Wubs 

Organist: Ria Hoving 

 
 

Orgelspel 
 

Welkom        (ouderling van dienst) 
 

VOORBEREIDING 

 
Stilte 

 
Intochtslied: Lied 116 : 1 en 3    (staande)  

 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

Bemoediging en Groet 
 

Drempelgebed    (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen: Lied 116 : 8  
 

8. Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 

in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 
Gebed om ontferming 
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Zingen: Lied 310 

 
1. Eén is de Heer, de God der goden, 

wie buigt voor beelden wordt misleid. 

Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 

 
2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 

veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 

zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 
 

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 

Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 

 
4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 

blijf trouw aan wie u liefde gaf. 

Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 

 
5. Leugen en laster? Valse goden! 

Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 

er is geen god die zo bevrijdt! 
 

Gebed om verlichting met de H. Geest 
 

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. 
 

Eerste lezing: Psalm 42   
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Zingen: Lied 42 : 1 en 7 

 
1. Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

 
Tweede lezing: Marcus 5 : 21 - 43  

 
Zingen: Lied 938 : 1 en 2 

 
1. Christus die u wilt tooien 

in het gewaad der schrift, 
ik berg mij in haar plooien. 

Met mijn bestaan op drift, 

met mijn gemiste kansen, 
mijn schaamte en mijn spijt, 

mag ik mij daar verschansen. 
Uw woord alleen bevrijdt. 

 
2. Christus die u bekleed hebt 

met wat geschreven staat, 
en die terdege weet hebt 

van wat mij lijden laat, 
U grijp ik bij uw kleren 

en laat niet los tenzij 
Gij u tot mij wilt keren, 

uw zegen legt op mij. 
 

Uitleg en Verkondiging 

 
Orgelspel 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Zingen: Lied 837 : 1, 3 en 4 

 
1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
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3. Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 

Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 

4. Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen.  
 

Eventuele afkondigingen 
 

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

 
Collecte 

 
          De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  

 
Zingen: Lied 425     (staande)  

 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

UITZENDING EN ZEGEN 

 
Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  

 
Orgelspel 
 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 
 

In de hal en in het Anker kunnen we elkaar ontmoeten 
onder het genot van een kop koffie, thee en limonade. 

 


