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Orde voor de viering  

op zondag 7 oktober 2018 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: ds. W. Slob 
Organist: Geert Meendering 

Inleidend orgelspel 
Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst 

 
VOORBEREIDING, Stilte 

Aanvangslied: lied 8: 1, 2, 3 (Heer onze Heer)    (Allen gaan staan) 
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 

2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 

uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 

 

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 
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 (voortzetting aanvangslied) lied 8: 4, 5, 6  

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 

5 Al wat er land of water heeft tot woning, 
het moet de mens erkennen als zijn koning; 

vogels en wild en al 't geduldig vee 
en wat er wemelt in de wijde zee. 
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6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 
Kyrie-gebed (Responsie: gezongen 'Heer, ontferm U') 

 
Zingen Glorialied: Lied 305: 1, 2, 3 (Alle eer en alle glorie) 

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! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Maleachi 2: 10-16 
 

Zingen: 320: 1, 2, 3 (Wie oren om te horen heeft) 
1 Wie oren om te horen heeft 

hoor' naar d' wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 

maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 

 
2 Bemin uw Heer te allen tijd. 

Dien 'm met alles wat gij zijt. 

Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 

de wil van God, uw Vader. 
 
3 Bied uw naast' de help'nde hand. 

Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 

Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 
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Tweede lezing: Marcus 10: 1-12 
 

Zingen: 612: 1, 2, 3 (Wij komen als geroepen) 

1 Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 

Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 

Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 

van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 

 

2 Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 

van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 

Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 

bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 

3 Getekend voor ons leven 

als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 

de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 

en treed in ons bestaan. 

Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 

 
Uitleg en Verkondiging 

 
Orgelspel 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

Zingen: 686: 1, 2, 3 (De Geest des Heren heeft) 
1 De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

 
2 Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 
 



 

4 

 

3 De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en 'Onze Vader' samen met de gemeente 

 
Collecte 

 
Slotlied Lied 800: 1, 2, 3 (Wat zou ik zonder U geweest zijn) (Allen gaan staan) 

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 

Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 

die werkelijk wist van mijn verdriet? 
 

 
2 Een diepe nacht zou mij omvangen 

waarna geen blijde morgen daagt. 
Ik werd verteerd door wild verlangen, 

door ’s levens maalstroom weggevaagd. 
Ik zou alleen zijn, van het heden 

en van de toekomst ongewis. 
Wie kan er aarden hier beneden 

als er geen open hemel is? 
 

3 Maar Christus gaf mij taal en teken 

en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 
 

UITZENDING EN ZEGEN 
'Amen, amen, amen'  


