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Orde voor de viering  

op zondag 20 januari 2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Ds. Jan Eerbeek 
Kind v/d zondag: Casper Klazen 

Organist: Caroline van der Laan 

 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen. 
 

Zingen: Lied 276: 1, 2 en 3  We gaan staan 
1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 
 

2 Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 
 

3 Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 
Onze Hulp en Groet 

(we mogen gaan zitten) 
 

Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3 als lied van gebed 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 
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2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 
 

Zingen: Lied 146a: 1, 5 en 7 als loflied 
1 Laat ons nu vrolijk zingen! 

Kom, heft uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 

altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 

lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 

die veilig mij bewaart. 

 
5 Op duizenderlei wijze 

redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 

in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 

te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 

en maakt ons eindelijk vrij. 
 

7 Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor uw troon 

U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 

Maar omdat Gij mijn leven 

duldt voor uw aangezicht, 
mag ik, o Heer, U geven 

de weerglans van uw licht. 
 

Zingen: Lied 221: 3 als gebed om verlichting met de Heilige Geest 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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De dienst van het woord 

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
 

Kinderen in het midden 

 
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. 

 
We lezen uit de bijbel: Johannes 2: 1-11  

 
Zingen: Lied 526: 3 en 4  

3 In Kana was de gloed geweken, 

het vuur bedolven onder as; 
toen zei de vlam in ieders beker 

wie er de ware wijnstok was; 
laat het nu uit de kruiken stromen, 

de vreugde ga van mond tot mond, 
omdat Hij, in zijn uur gekomen, 

de aarde aan zijn zijde vond! 
 

4 Juich voor de koning van de volken 
buig voor zijn opperheerschappij, 

zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 

Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
leg vrede in elkanders hand: 

Hij die de beste wijn bewaarde 

roept ons ter bruiloft in zijn land! 
 

Uitleg en Verkondiging  
 

Dienst van het ANTWOORD 
 

Zingen: Lied 791: 1, 3, 5 en 6  
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 
 

3 Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 
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5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 
 

6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 
Mededelingen  

 
Inzameling van de gaven 

kinderen komen terug in de kerk, ook kinderen 
van de oppas mogen worden opgehaald 

 

Slotlied: Lied 825: 1, 3 en 4 
1 De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 

 
3 Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 

één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 

het goed is, goed om met elkaar 

in zijn verbond te leven. 
 

4 Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 

en noemt ons zijn beminden. 
 

Zegen 
 

Amen, amen, amen 
 

Orgelspel 


