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             Orde voor de viering 

op zondag 26 augustus 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. L. Wanders   

Organist: Trienke Pepping 

Kind van de zondag Casper Klazen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 
 
VOORBEREIDING 

 
Welkom  (ouderling) 

 
Moment van stilte 
 

Aanvangslied     (allen gaan staan) 
 

We zingen: Geroepen om te zingen (Gotz) 11: 1 en 2 
1 Wees welkom allemaal, 
wees welkom eenmaal andermaal, 

we hebben hier een uurtje feest 
met mensen één van hart en geest, 

dat maakt het leven fijn 
voor groot en klein. 

 

2 Wees welkom allemaal 
en luister naar een mooi verhaal 

van Jezus die de mensen kent, 
hoe groot of ook hoe klein je bent, 

Hij wil er altijd zijn 
voor groot en voor klein. 

Bemoediging en groet: 
V: Onze hulp is de Naam van de HEER 

g: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: Hoor ons aan, Eeuwig God 

     g: hoor naar ons bidden 
v: Gij, die ons hart aanziet 
    Gij, die onze diepten peilt 

g: blijf ons niet verborgen 
v: Wij herkenden U niet 

    wij zochten onszelf 
g: Gij, heer, vergeef ons 
v: doe ons herleven 

    en maak ons weer nieuw 
g: geef ons uw genade 

v: Breng ons in het reine 
    met U en met elkaar 
g: Zegen ons met vrede 

   en laat lichten uw aangezicht 
   Amen 

      (Aansluitend gaan allen zitten.) 
 
We zingen: Lied 216: 1, 2 en 3 

 1  Dit is een morgen als ooit de eerste, 
  zingende vogels geven hem door. 

  Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
  beide ontspringen nieuw aan het woord. 
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 2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
  vochtige gaarde, geurig als toen. 

  Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
  al wie hier wandelt, ziet: het is goed 

 
 3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
  licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

  Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
  dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
 
Drempelgebed 

  
We zingen: Lied  868: vers 1 en 4 

 
 1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
  Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

  Kom allen saam, 
  psalmzing de heilige naam, 

  loof al wat ademt de Here. 
 
 4  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

  lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
  Denk elke dag 

  aan wat zijn almacht vermag, 
  die u met liefde bejegent. 
 

Kyriegebed. 
 

En na de woorden “daarom zingen wij biddend” zingen we “Kyrie Eleison” (lied 64A uit 
Geroepen om te zingen). 

 
We zingen: Lied 1010: 1, 2 en 4 
 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 
 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 
 

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 
 
De dienst van het woord 

 
Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 

 
Kinderen in het midden 
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We 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. 

 
Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 

 

1e Schriftlezing: 2 koningen 4: 42 t/m 44 
 

We zingen: Lied 653: vers 2 
 
 2  Gij zijt het brood van God gegeven, 

  de spijze van de eeuwigheid; 
  Gij zijt genoeg om van te leven 

  voor iedereen en voor altijd. 
  Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
  met leven midden in de dood. 

 
2e Schriftlezing: Marcus 8: 1 t/m 21 

 
We zingen: Lied 383: 1, 4 en 5 
 

1 Zeven was voldoende, 
vijf en twee, 

zeven was voldoende 
voor vijfduizend 

op de heuvels langs de zee. 
 

4 Voed ons met uw leven, 
vis en brood, 

alle zeven dagen, 
Gij verzadigt 

allen met uw offerdood

   5 Want Gij zijt de eerste 

   rond alom, 
   ja, Gij zijt de eerste 

   en de laatste, 
   kom, o Here Jezus – kom! 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 
Dienst van het ANTWOORD 

 
We zingen: Lied 704: 1,2 en 3 

 
1 Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 
2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
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is hier en overal een helper die bevrijdt. 
3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen 

 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 835: vers 1 t/m 4 

 
1 Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

 

2 Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 

 
3 Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

 

4 In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 

tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 

Uitzending en Zegen. 
 

Zingen: Amen, amen, amen 


