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             Orde voor de viering 

op zondag 7 april 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 

5e zondag van de 40 dagen 
 

Voorganger: ds. Jur Mellema 

Lector Mw. Dinie Krijgsman 
Kind van de zondag:Hanneke Seton 

organist: Geert Meendering 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom  (ouderling) Aandacht liturgische bloemschikking 
 

Moment van stilte 

 
Aanvangslied (staande) 

 
We zingen Psalm 118:1 en 8 

  
1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

8 De steen, die door de tempelbouwers 

verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 

ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 

door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 

Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 
 

 
Bemoediging:  v. Onze hulp is de Naam van de HEER 

   g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Groet:   v. De Heer zij met u. 

   g. OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

(Aansluitend gaan allen zitten.) 
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Drempel en Kyriëgebed  ((Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 

     voor de nood in de wereld) 

 
We zingen lied 1009:1 en 3 

 
1  O lieve Heer, geef vrede 

aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 

opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 

zijn niet verblind geweest. 
 

3  Verlos ons van de boze, 

laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 

Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 

van melk en honing zijn!

 
De dienst van het woord:  

 
De bijbel gaat open  Hanneke Seton:  Bijbelkaars/gedichtje) 

 
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. 

 
Inleiding 

 
We zingen lied 317:1  

 
Grote God, Gij hebt het zwijgen 

met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 

Maak de weg tot U begaanbaar, 

wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
1e Schriftlezing: Jesaja 58 vers 6 t/m 10 

 
We zingen lied 317:2  

 
Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 

Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 
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2e Schriftlezing: Lucas 20 vers 9 t/m 19 

 
We zingen lied 317:3  

 
Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 

Breng ons naar de heil´ge stede 
van uw vrede. 

Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel  
 

Dienst van het ANTWOORD 

  
We zingen lied 756:1.2.4.5 en8.  

   
1 Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 
 

2 Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 

4 in deze wereldtijd? 
Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 

 

5 Dat alle tirannie 
eens zal geleden zijn? 

O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 

   8 De nacht is als een graf, 

   ontij heerst in het rond. 

   Kom van de hemel af, 
   o Ster van Gods verbond! 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en "Onze Vader". 

 
Collecte: Eigen werk Diaconie. 
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Slotlied: Lied 1010: 1, 2 en 3           (staande) 

 
1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 
 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 
 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
 

 

Uitzending en Zegen. 
 

Gezongen amen 3x 
 

Na de dienst bent u welkom voor koffie, thee en fris 
 

Orgelspel 
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