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Orde van dienst
voor de viering van zondag ‘Jubilate’ en 
de Maaltijd van de Heer op 12 mei 2019

Voorganger: ds. Reinier Kleijer
Muzikale begeleiding: Bram Hulsebos

Kind van de zondag: Lucien Krans 

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Stilte

Aanvangslied: Psalm 66 vers 1 en 2         (Allen gaan staan)

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

Groet en Bemoediging:

Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn.
ALLEN: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN.

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.
AMEN.

Drempelgebed
(Daarna gaan allen zitten)
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Zingen: Psalm 66 vers 3 en 7

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

DIENST VAN HET WOORD

Kind van de zondag steekt de Bijbelkaars aan en leest het gedichtje.

Kort gesprek met de kinderen.

Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
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: Numeri 27 vers 15 – 20 en 22 – 23

Zingen: Schriftlied bij Numeri 27 (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 803
(‘Uit Oer is hij getogen’)

Jozua wordt gekozen, hij zal een herder zijn 
voor ‘t volk (net zoals Mozes), om vanuit de woestijn
hen in Gods Naam te leiden naar het beloofde land.
Zo doet door deze beiden de Heer Zijn woord gestand.
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Tweede lezing: Johannes 10 vers 22 – 30 

Zingen: Lied 653 vers 1 en 6

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Overdenking

Orgelspel 

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Zingen: Naar Psalm 23 (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 23c LB; Mijn God,
mijn herder, zorgt voor mij)

Mijn herder is mijn God, mijn Heer
die mij met liefde weidt.
Naar frisse waterbronnen weet 
ik mij door Hem geleid.

Hij geeft mij steeds weer nieuwe kracht.
Ik loof Zijn Naam omdat
Hij mij bemoedigt, dag-aan-dag,
Hij baant een veilig pad.

Wanneer ik door het diepste dal
moet, vol van duisternis, 
weet ik dat Hij mij helpen zal, 
dat Hij mijn houvast is.

Hij nodigt mij bij Hem als gast
aan tafel en de wijn 
vloeit rijkelijk, en dat verrast 
wie mij vijandig zijn.

Gods goedheid is steeds om mij heen,
mijn hele leven lang.
Nooit laat Zijn liefde mij alleen.
Daarvoor klinkt hier mijn dank.

Collecte (tijdens naspel)

Afkondiging over de wijze van vieren



4

Gezongen Geloofsbelijdenis (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 913 LB; Wat
 de toekomst brengen moge) 

(Allen gaan staan)
Ik geloof in God de Vader,
– alles heeft Hij gecreëerd.
Heel de hemel, heel de aarde, 
heel de schepping zingt Zijn eer. 
Ik geloof in Jezus Christus: 
(zo de Vader – zo de Zoon)
die in leven, lijden, dood en 
opstanding Gods liefde toont.

Ik geloof in inspiratie
– als een storm in ons gezaaid –
van Gods Geest die als een wonder 
in elk mensenleven waait. 
Ik geloof in wat de eeuwen 
door gelov’gen is gedaan. 
Ik geloof: ondanks het kwade 
breekt Gods Koninkrijk ooit aan.

(Allen gaan zitten)

Tafelgebed

Voorganger: Laten we God danken die ons het leven gaf.
ALLEN: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID MEER DAN WAARD.
Voorganger: De Heer onze God is goed.

Daarom bidden wij Hem…..
(Dit gebed wordt afgesloten met het ONZE VADER)

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

Inzettingswoorden

Nodiging

Gemeenschap van brood en beker

(Tijdens het delen van brood en beker worden een aantal keren de woorden uit
Psalm 103 gezongen zoals die klinken in Taizé)

    Prijs de Heer mijn ziel, en prijs Zijn heil’ge Naam
       Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft. 

(en een aantal keren de woorden uit de lofzang van Maria, – eveneens op de 
wijze van Taizé)
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Met hart en ziet loof ik de Heer. 
Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt.
Met hart en ziel loof ik de Heer. 
Hij draagt ons leven door de tijden.

De Maaltijd wordt besloten met een gezongen dankgebed (melodie: Lied: 834
LB; Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

(Allen gaan staan)

Voorganger: Wij danken U voor wat U geeft,
dat U Uzelf gegeven heeft 
en dat U hier aanwezig bent  
bij ons in Woord en Sacrament. 

Allen: Wij danken U voor wat U bood 
met deze beker, – met dit brood: 
ons proviand voor onderweg 
naar ‘t Rijk dat ons is toegezegd.

Uitzending en Zegen (waarop allen zingen ‘Amen, amen, amen’)

Orgelspel
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