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Orde voor de viering 

op zondag 21 oktober 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: ds. J.E.J. Bode 

Kind v/d zondag: Jilda Reinders 
Organist: Egbert Willegers 

 
VOORBEREIDING 

 
Welkom  (ouderling)/Moment van stilte 

 

Aanvangslied: Psalm 84 vers 1 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. 
 

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. 
 

Bemoediging en groet: 
 Voorganger:  Onze hulp is in 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 
 

Zingen: Psalm 84 vers 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. 
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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. 
 

Kyriegebed 
 

Glorialied: Lied 302: 1 en 4 
1 God in den hoog’ alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 

ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

Hij heeft de vrede weergebracht; 

de strijd heeft thans een einde. 
 

4 O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 

heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus’ dood en leven. 

Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 

op U steunt ons vertrouwen. 
 

Dienst van het Woord 
 

Gebed van de zondag 
 

Aansteken van de Bijbelkaars en het openen van de Bijbel  
     

Kort gesprek met de aanwezige kinderen 
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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. 

 
Eerste lezing: Jesaja 29: 18-24 

 
Zingen: Lied 556 1,2 en 3 

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 
 

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

Tweede lezing: Marcus 10: 32-45 
 

Zingen: Lied 556 4 en 5 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
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Dienst van het antwoord 
 

Zingen: Lied 868 1 t/m 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. 

 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 

Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 

ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

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. 
 

Dankgebed en voorbeden 

 
Inzameling van de gaven 

 
(Tijdens het orgelspel komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. 

 Ook is er de gelegenheid om kinderen uit de oppas op te halen)  
 

Slotlied: Lied 415 1, 2 en 3 
1 Zegen ons, Algoede, 

neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 
 

2 Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 
 

3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 
 

Uitzending en zegen 
 

Allen zingen: ‘Amen, amen, amen’ 
 

Orgelspel 


