
 

 

1 

 

 
             Orde voor de viering 

op zondag 28 april 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: da. Diete Kits 
Kind van de zondag:Casper Klazen 

organist:Bram Hulsebos 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Inleidend orgelspel 

 Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst 

VOORBEREIDING 

Stilte 

- Aanvangslied( staande)  Psalm 33: 1 en 2  

1 Kom nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 

Word'als nooit tevoren 
door wie Hem behoren 

t feestlied ingezet! 
Meld de blijde mare 

bij de klank der snaren, 
steek de loftrompet. 

 

2 Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde  
overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 
Hem’len hoog verheven, 

vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 

 Bemoediging en Groet 

 Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer 

   ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

   Voorganger De Heer zij met u. 

   ALLEN: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

Drempelgebed  (daarna gaan allen zitten) 

We zingen Psalm 33: 8  wij wachten stil op Gods ontferming 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 

uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, 

geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
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Kyriëgebed  En de gemeente zingt 2 a 3 keer het 'Kyrie Eleison'   

 

Glorialied  uit “Het liefste lied van overzee”  4 coupletten 

(tekst: Sytze de Vries, hertaling van het lied “Angelvoices ever singing”) 

 

2 Gaf Gij ook niet zelf de adem   3 Hier beneden klinkt ons loflied;  
die U loven moet?    maak het tot Uw troon! 

Laat het lied op aarde klinken   Adem in ons lied het weten  
als de hemel doet:     dat Gij bij ons woont.  

een gebed dat U wil danken,    Opdat hart en ziel veelvuldig  
wil verklanken: God is goed!   U, God, huldigt, eer betoont! 

 
 

4 Want U komt alleen de eer toe,  
alle heerlijkheid! 

Aan U, Schepper God en Vader,  

blijft ons lied gewijd;  
om de Zoon U alle glorie,  

door de Geest, in eeuwigheid! 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gesprek met de kinderen 
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We 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. 

 
Eerste lezing  uit het evangelie naar Johannes Hst 21: vers 1 t/m 14 

 
We zingen: lied 215 : 1, 3, 5, 6  Ontwaak o mens de dag  breekt aan 

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

5 Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 
 

6 De kalme gang, de kleine taak, 

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in ’t gebod 

brengt daag´lijks nader ons tot God. 

2e lezing  Een aantal gedeelten uit hoofdstuk 1 van de eerste brief van Petrus 

 

We zingen:  lied 643: 1, 2, 5, 7 en 9  Zing nu de Heer! Hij zag ons aan 

1 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, 
maakte de nacht tot morgen. 

Hij die ons riep in ’s Vaders naam, 
heeft ons bevrijd van zorgen. 

 

2 Diep in de donkere aarde ging 
’t lichaam van onze Here 

om als het woord der opstanding 
levend terug te keren. 

   5 Zing nu de Heer! Hij is getrouw. 

   Ook als wij niet meer hopen, 
   bloeien aan dorens van de rouw 

   lachend de rozen open. 

 

7 Zing het de hoge hemel rond! 
’t Woord aan de dood ontsprongen 

werd weer een kracht in onze mond, 
brandend met vuren tongen 

9 Jubel, want die in aarde lag, 
zit op de troon verheven! 

Jubel, want elke blijde dag 
is ons zijn woord tot leven! 

 

Uitleg en Verkondiging 

Orgelspel 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

We zingen: lied 655:  vers 1, 2, 3 en 4 Zing voor de Heer een nieuw gezang 

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

3 Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 
 

4 De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 

Eventuele afkondigingen (geboorte, huwelijk, overlijden) 

 

Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en 'Onze Vader' samen met de 

gemeente 

Collecte 

          De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  

( staande) Slotlied  657 : 1, 2 en 4 Zolang wij ademhalen  

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. 
 

2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

   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. 

 

UITZENDING EN ZEGEN 

Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  

Orgels 


