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               Orde voor de viering 

op zondag 27 januari 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Voorganger: Ds. Reinier Kleijer (Haren) 

Kind v/d zondag: Gisella de Roo 
Organist: Bram Hulsebos 

 
 

Orgelspel 

 
Welkom en Mededelingen (ouderling van dienst) 

 
 V O O R B E R E I D I N G 

 
Stilte 

 
Aanvangslied: (melodie: Lied 348 LB)      [Allen gaan staan] 

 
1. Dit is Uw huis, 

waar U ons wilt ontmoeten, 
waar wij elkander in Uw Naam begroeten 

en waar U onze paden kruist. 
 

 2. Dit is Uw huis. 

 Hier willen wij U bidden: 
 wees met Uw Geest van liefde in ons midden 

 en stort die Geest over ons uit. 
 

 3. Dit is Uw huis. 
 Hier wacht ons brood en beker  

 en wij geloven dat U in dat teken 
 Uw Koninkrijk voor ons ontsluit. 

 
Groet en Bemoediging: 

 
 Voorganger: De Heer zij met u 

 ALLEN:  OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer: 

 ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 Voorganger: Trouw is Hij , – eindeloos trouw. 
 ALLEN:  NOOIT LAAT HIJ LOS 

    WAT HIJ MET ONS BEGONNEN IS. 
 

Drempelgebed       [Daarna gaan allen zitten] 
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Zingen:  (melodie: Lied 90-a LB) 
 

1. Laat hier dit uur de plek zijn waar 
U ons ter harte gaat, 

waar U zich aan ons openbaart 
en van U horen laat. 

2. Laat ons vandaag opnieuw verstaan 
het Woord waarmee u spreekt 

en reik ons zelf de leeftocht aan: 
het brood dat U ons breekt, 

 
3. de beker die wordt aangereikt, 

– de gaven uit Uw hand 
als voorproef van Uw Koninkrijk 

Breng dat in ons tot stand. 

4. Geef ons het oor en het verstand 

dat open staat voor U, 
zodat Uw blijde boodschap landt 

in ons hart, – hier en nu. 
 

D I E N S T   V A N   H E T   W O O R D 

 
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. 

 
Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 

 
Lezing: Lukas 4 vers 14 – 21 

 
Zingen: Lied 530 : 1, 2, 3 en 4 

 
1. De Geest des Heren is op hem 

die tot verkondiging verkoren, 
ons aanspreekt zodat wij het horen 

als hoorden wij Gods eigen stem. 

2. Wat is het dat hij aan ons meldt? 

De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 

dat ons gebroken hart herstelt. 
 

3. Dat de gevangenen bevrijdt 
en ons verlost uit schande en schade 

en meldt het jaar van Gods genade, 

zijn recht en zijn barmhartigheid. 

4. Wij danken God voor deze stem 
die heeft geklonken in ons midden, 

ons aangevuurd heeft bij het bidden 

met uitzicht op Jeruzalem. 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel 
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D E   M A A L T I J D    V A N    DE   H E E R 
 

Zingen:  (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 978 LB   
 Wij vieren samen als gemeente 

 de maaltijd ter gedachtenis 
 aan Hem die hier in brood en beker 

 wonderlijk in ons midden is. 
 Zo reiken wij elkander aan 

 wat nodig is voor ons bestaan.  
 

Collecte  (tijdens naspel) 
 

Afkondiging over de wijze van vieren 

 
Zingen: De geloofsbelijdenis (melodie: Lied 913 LB)   [Allen gaan staan] 

1. Ik geloof in God de Vader, 
 machtiger dan welke macht, 

 die de hemel en de aarde 
 scheppend heeft tot stand gebracht. 

 Ik geloof in Jezus Christus, 
 Zijn eniggeboren Zoon 

 die als mens onder de mensen 
 ons Gods liefde heeft getoond;   
 

 2. door de Heil’ge Geest ontvangen, 

 door een jonge vrouw gebaard, 
 onder Pontius Pilatus 

 zwaar geleden,  – niets bespaard; 
 is gekruisigd en gestorven 

 en begraven in een grot, 
 door de donk’re hel verzwolgen, 

 opgestaan in ‘t licht van God; 
 

 3. opgevaren naar de hemel, 
 zittend aan Gods rechterzij 

 om te oordelen wie leven 
 en wie ‘t leven zijn voorbij. 

 Ik geloof de Heil’ge Geest die 
 mensen steeds weer inspireert 

 en de algemene kerk die 
 zich op Christus oriënteert. 
 

 4. Ik geloof in de gemeente 

 van hen die geheiligd zijn; 
 dat God zonden zal vergeven, 

 – dat een woord als ‘schuld’ verdwijnt. 
 Ik geloof dat ‘k zal herrijzen 

 uit de diepte van de dood. 
 Ik zal op een and’re wijze 

 leven,  –eeuwigheden groot.     [Allen gaan zitten] 
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Vredegroet en Tafelgebed: 
 

Voorganger: De vrede van Christus voor u en voor jou. 
ALLEN:  ZIJN VREDE OOK VOOR U. 

Voorganger: Laten we denken aan God die ons het leven gaf. 
ALLEN:  ONZE GEDACHTEN ZIJN BIJ HEM. 

Voorganger: De Heer, onze God, is goed. 
   Daarom willen we tot Hem bidden: ……….  

     (Dit gebed wordt afgesloten met het ONZE VADER) 
 

Inzettingswoorden 
 

Nodiging 

 
Gemeenschap van brood en beker 

 
Tijdens het delen van brood en beker wordt een aantal keren gezongen Lied 368-a: 

 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 

Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 
 

Zingen: Lied 381 : 6 
 

6. U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

 

Dankgebed 
   [Daarna gaan allen staan] 

 
Zegen, afgesloten met 

 
Zingen: (melodie: Lied 247 LB) 

 
1. Wij gaan op weg en God gaat met ons mee , 

 Hij is nabij in al ons wel en wee. 
 Zijn zegen die wij hebben aangehoord 

 dragen wij met ons mee de wereld door. 
 

 2. In Zijn Naam willen wij tot zegen zijn 
 voor mensen met hun vragen en hun pijn. 

 Zo maken wij in woord en in gebaar 

 de grote woorden van Gods goedheid waar. 
 

Orgelspel 
 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerk.    


