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             Orde voor de viering 

op zondag 17 maart 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 

Reminiscere 2e zondag in de veertigdagentijd   
 

Voorganger: ds. Gert Lubberts 
Kind van de zondag:Rachél Rudervoort 

organist: Geert Meendering 
m.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel   

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 

 

Aandacht voor de liturgische schikking  
  

Stilte 
 

Openingswoorden       -  allen gaan staan 
Wij zoeken troost  

voor ons oud zeer. 
Wij zoeken een bloem  

om een huis bij te bouwen  

een bron  
die altijd stroomt  

een stem  
die ons toespreekt  

een hand  
die onze plaats aanwijst  

een glimlach voor ons. 
 

Wij zoeken een Hart  
dat wijd open staat  

en dat ons kent.    
 

Drempelgebed gezongen: ‘Hart van de hemel’  [1e en 2e x: koor, 3e x: allen]        
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Wederzijdse groet 

voorganger: De Levende die ons kent, 

wiens hart naar ons uitgaat, 
  zij met u en met jou!  

allen:  ZIJN LIEFDE ZIJ MET U!              allen gaan weer zitten 
 

Zingen: psalm 25b  [koor en allen] 
 

1e x: koor      
2e x: allen 

 
 

 
koor:  Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,  

zie naar mij om en wees mij genadig  
want op U wacht ik een leven lang. 

 

allen: 
 

koor:  Zijt Gij het Heer, die komen zal  
of hebben wij een ander te verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 

 
 allen:   

 
 

   
 koor:    

   Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
   Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde. 

   Naar U gaat mijn verlangen uit. 

 
 

 allen:     
 

 
 

 
 

 
 

Kyriëgebed – afgesloten met:   
 

1e x: koor 
2e x: allen 
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De bijbelkaars wordt ontstoken en de bijbel geopend 
 

Gesprek met de kinderen 

 
 
Zingen: we gaan voor even uit elkaar          (kinderen gaan naar de knd) 

 
  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. 
 

Koorzang: lied 324 

 
Wat vrolijk over U geschreven staat:  

dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,  
de ziel die vonkt en als een brand uitslaat,  

de adembron die ons te leven geeft. 
 

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt  
‘redden wat verloren is’, dat woord,  

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,  
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond. 

 
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,  
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 
Korte toelichting bij de lezingen 

 
Uit de bijbel I: Deuteronomium 34:1-4a 
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Zingen: ‘Ik zie de wereld omgekeerd’ [tekst: Jan van Opbergen / melodie: lied 273] 

 
Ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan,  

het ongeziene in het licht,- uit niets groeit Gods bestaan. 
 

Ik zie het lang beloofde land, waar alles wordt gedeeld,  
van grond tot licht, van steen tot brood, wij zijn Gods evenbeeld. 

 
Ik zie een stad van puur kristal, de leugens zijn voorbij.  

Wij leven in doorzichtigheid,- Gods waarheid leven wij. 
 

Ik zie de aarde vol sjaloom, de ongeest weggeleefd. 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar,- en zie: de vrede leeft! 

 
Uit de bijbel II: Markus 9:2-8 

 

Zingen: ‘Wij leerlingen van ’t laatste uur’ [tekst: Alfred C. Bronswijk / melodie: lied 
753] 

 
Wij leerlingen van ’t laatste uur  

verlangen naar uw licht,  
naar de gouden glans en ’t vlammend vuur  

van Gods menselijk gezicht. 
 

Laat ons toch bij Elia staan  
met Mozes aan de zij  

en de weg van wet en toekomst gaan,  
de duisternis voorbij. 

 
Want heel ons hart zoekt vastigheid,  

een tent van heil en vree. 

Maar Gij, die lichtend om ons zijt,  
neemt ons op een kruisweg mee. 
 

Overdenking 
 

Orgelspel 
 

Zingen: lied 601:1,2  

 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt.
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Gebeden 

 na elke voorbede zingt het koor:  ‘Hoor ons bidden, God, en luister’ [lied 367k]  
 

Inzameling van de gaven 
 

Zingen: lied 657:1,4 
1 Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 
 

 

Aandacht voor de jongeren 
 

Laatste woorden (gezegd en gezongen)    allen gaan staan  
 

gezegd: Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen. 
  Moge je de wind altijd in de rug hebben. 

  Moge de zon schijnen warm op je gezicht. 
  Moge de regen vallen zacht op je velden. 

  En tot wij elkaar weer ontmoeten:  
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.  

 
gezongen: ‘Leven is van zeven dagen’ [‘Zangen van zoeken en zien’, lied 25] 

                   [koor: 1,2,4, 
allen: 3,5] 
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2. Wind en adem, geest van leven  

vol beweging, storm en vuur, 

moge ons bezieling geven,  
in de winter, koud en guur  

dat wij doorgaan onze wegen,  
dat wij voortgaan dag en uur. 

 
3. Broeder Zon met al zijn stralen,  

die ons van de nacht bevrijdt,  

moge schijnen op de aarde  
elke plaats en elke tijd  

geve elke mens zijn waarde:  
zonne van gerechtigheid. 

 
4. Regenwater, waterbronnen,  

bron van leven, levensstroom,  
waarmee alles is begonnen,  

water voor een dorre boom,  
uitgelopen nieuw gevonden  

wast zij heel ons leven schoon. 
 

5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten,  
vriend, vriendin, vergeet mij niet,  

zal ik jou opnieuw begroeten,  

met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden  

God die lief is en ons ziet. 
 

Orgelspel 


