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Orde voor de viering  
op zondag 24 maart 2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

3e zondag van de Veertig Dagen 
 

Voorganger: ds. Kasper Jager  
Kind v/d zondag: Diederik Booij 

Jongere van de zondag: Dianne Maat 
Organist: Caroline van der Laan 

 
Orgelspel 
 

Verwelkoming   ouderling van dienst 
 

Moment van stilte 
 

We zingen – staande – als openingslied Lied 216 : 1 t/m 3 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Groet en bemoediging 

 
Vg. Licht en vrede voor u en voor jou. 

   ALLEN: LICHT EN VREDE OOK VOOR JOU. 
 

Vg. Eeuwige, uw naam is onze hulp 
deze Veertig dagen en alle dagen, 

   ALLEN: HEMEL EN AARDE HEEFT U GEMAAKT. 

Vg. Bij U is de bron van leven, 
   ALLEN: DOOR UW LICHT ZIEN WIJ LICHT. AMEN. 

 
       Aansluitend gaan allen zitten. 

 
Inleidende woorden 

 
Gebed op de drempel 
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We zingen – als kyrie – het klimaatlied: 
“Kyrieleis, heb medelijden” (geschreven door André F. Troost) 

(melodie: Lied 310 ‘Eén is de Heer, de God der goden’) 

 
 

2 Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping kreunt, de aarde vraagt: 

gun ons de tijd nog te vermijden 
dat al wat leeft wordt weggevaagd. 

 

3 Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping schreeuwt, de aarde 

zucht - 
hoe konden wij zo bruut ontwijden 

uw werk: het land, de zee, de lucht? 

 

4 Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping roept, de aarde smeekt  

dit is toch niet het eind der tijden, 
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? 

 

5 Kyrieleis, heb medelijden, 
de schepping bidt, de aarde hoopt 

op U, op ons – een jaargetijde 
dat al ons vuil in schoonheid doopt. 

 

DIENST van het WOORD 
 

De Bijbel gaat open   Kind van de zondag 
 

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,  

en gaan de kinderen daarna naar de kindernevendienst. 
 

We lezen Lucas 13 : 1 – 9 
 

We zingen Lied 756 : 1 + 6 
1 Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

 

6 Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
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die onze herder zijt! 
 

We lezen Openbaring 8 : 1 – 2 / 7 – 11 
 

 
We zingen Zingende Gezegend, lied 188 : 1 + 2 

(geschreven door André F. Troost, 
 melodie: Lied 756 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’) 

 

 
 

2 De aarde is vervuild 

tot in de verste hoek – 

de zegen wordt geruild, 
verkwanseld voor een vloek. 

 
We lezen Openbaring 22 : 1 – 5 

 
We zingen Zingende Gezegend, lied 188 : 3 t/m 6 

(geschreven door André F. Troost, 
 melodie: Lied 756 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’) 

 
3 O aarde, hoe vervuild 

door gif en gas en teer, 
God, die zich nog verschuilt, 

bewerkt een ommekeer: 
 

4 de aarde wordt vervuld 

door kinderen van licht 
en onze oude schuld 

bedekt voor zijn gezicht. 

5 De aarde wordt vervuld 

van groene overvloed – 
Jeruzalem onthult 

een wereld, gaaf en goed. 
 

6 De aarde wordt vervuld: 

Gods liefde uitgestort – 
zie hoe uit zijn geduld 

de hof herboren wordt. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

We luisteren naar meditatief orgelspel 
 

Aandacht voor de jongeren 
 

Column Martine Vonk: “Klimaatmars” 
 

DIENST van het ANTWOORD 
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Dankgebed en voorbeden  

 met gezongen ‘Heer ontferm U’ 
 

 
ALLEN: 

 
 

Inzameling van de gaven: 
 

Kerk in Actie – “Kwetsbare kinderen in Rwanda” 
 

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel. 
De kinderen uit de kindernevendienst komen terug in de kerkzaal. 

Ook kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden. 
 

Mededelingen 
 

We zingen als slotlied – staande – Lied 978 vers 1, 3  + 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. 

 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 
 

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. 
 

Uitzending en zegen 
 

   ALLEN: (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 
 

Orgelspel 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 
In hal en Anker kunnen we elkaar ontmoeten 

bij een kop koffie, thee of limonade. 


