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Orde voor de viering 

op zondag 11 november 2018 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Ds. J van Slooten 
Kind v/d zondag: Casper Klazen 

Organist: Geert Meendering 

 
Mededelingen / Welkom 
 

Kaarsen aansteken 
 

We zingen: Psalm van intocht, Psalm 146c: 1 
1 Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 
 

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 

 
We zingen: Psalm 146c: 6 

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 

Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 

en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 

Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Kyriegebed    Met gezongen: ‘Keer U om naar ons toe…’ 
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Glorialied / Kinderlied  AWN I, 29: 1 

1 Komt, laat ons vrolijk zingen 
tot God die alles schiep; 

die bloemen, vissen vogels 

uit niet tot leven riep; 
met nevels als een sluier 

de groene aarde tooit; 
zijn dauw als vreugdeparels 

over de velden strooit. 
 

Gebed van de zondag 
Kinderen gaan naar de Nevendienst 

 
1e Schriftlezing:  Leviticus 19: 1-2, 9-18 

 
Zingen: Lied 316: 1 

1 Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 
 

2e Schriftlezing: Marcus 12: 28-34 
 

Zingen: Lied 316: 2 
2 Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 

Verkondiging   

 
Zingen: Lied 316: 4 

4 Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
Kinderen komen terug uit de Nevendienst 

Collecte 
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Zingen Klein  Credo Lied 344: 1, 2 en 3 

1 Wij geloven één voor één 
en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 
 

2 Wij geloven in de naam 
Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja! 

 
3 Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Nodiging en uitleg 

Wij wensen elkaar vrede 
 

Grote Lofprijzing 
 

Zingen: Lied 762: 1 
1 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, 

van spijs en merg, van uitgelezen wijnen; 
van heinde en ver zal men aan tafel gaan, 

de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 
 

Gebed 
 

Zingen: Lied 405: 1 
1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Zingen: Lied 762: 2 

2 Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 

op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 
Gebed om Heilige Geest 

 
Gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
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Zingen: Lied 762: 3 

3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg 
waar alle volkeren mee zijn omwonden; 

de duisternis zal worden afgelegd, 

geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 
 

Communie 
 

Tijdens de viering zachtjes zingen/neuriën: Ubi Caritas; Laudate Omnes Gentes 
 

Zingen: Lied 762: 4 
4 Wij treden aan het ontoegankelijk licht, 

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 

God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 
 

Dankgebed en voorbeden  
 

Slotzang: Lied 978: 1 en 4  

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht 

 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 
 

Zegen 

 


