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Orde voor de viering 

op zondag 30 september 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Ds. J. van Slooten uit Zuidlaren 

Kind v/d zondag: Roos Krans 

Organist: Ria Hoving 

 
 

Orgelspel 
 

Welkom        (ouderling van dienst) 
 

VOORBEREIDING 
 

Stilte 

 
Psalm van intocht: Psalm 19: 1 en 2  

 
1. De hemel roemt de Heer, 

het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 

De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 

de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, 

toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 

Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 

hetgeen zij openbaren. 

2. God heeft de tent gemaakt, 

waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 

die blinkend van gewaad 
het bruidsvertrek verlaat 

en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held 

die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 

hij trekt zijn glanzend spoor 
de ganse hemel door: 

zijn gloed laat niets verborgen. 

 
Stil gebed / Votum en Groet 

 
V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
V.  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

Groet 
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Zingen: Psalm 19: 4 

 
4. Des Heren vrees is rein, 

zo zal ik zeker zijn 

van d' allergrootste schat. 
Al wat waarachtig is, 

bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 

Die wet is 't hoogste goed, 

meer kostelijk en zoet 

dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, 

blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze koning. 

 
Kyriegebed    (Met gezongen ‘Heer, ontferm U…’) 

 

 
Glorialied: 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! 

 

Gebed van de zondag 
 

De bijbelkaars wordt ontstoken en 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. 

 Bij het derde couplet gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 
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Schriftlezing: Psalm 84: 1-13 

 
Zingen: Psalm 84: 1, 2 en 3 

 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 
Verkondiging 

 
Meditatief muzikaal moment    

 
Zingen: Psalm 84: 4, 5 en 6 

 
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 

 
5. O Here, ons schild van omhoog, 

zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 

Eén dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 

veel liever nederig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 

waar men den Here God veracht. 
 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 
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Mededelingen   

 
Voorbeden / Stil gebed / ‘Onze Vader’ 

 

Collecte 
 

Slotzang: Lied 864: 1, 4 en 5 
 

1. Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

 
4. Daarom dan niet versagen, 

maar moedig verder gaan! 

De Heer doet redding dagen, 
Hij trok uw lot zich aan. 

Wie lijdt, – God zal het merken, 
’t is alles Hem bekend; 

Hij zal zijn kinderen sterken 
met woord en sacrament. 

 
5. Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid.  

 
UITZENDING EN ZEGEN 

 
Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  

 
Orgelspel 
 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 
 


