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                                                                                                       Orde van de viering 

op zondag 26 mei 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. L. Wanders 

Kind v/d zondag: Giselle de Roo 

Organist: Geert Meendering 

 
VOORBEREIDING 

Welkom  (ouderling) 
 

Moment van stilte 
 

Aanvangslied: Lied 139: 1,3 en 4     (allen gaan staan) 
 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

 
3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 

Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 

zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
Hoe kan ik uw geheim doorgronden

 
4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 

Al steeg ik op in ’t hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 

Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 

 
 Bemoediging:  

Vg. De Heer zij met u en met jou! 
   ALLEN: OOK MET U ZIJ DE HEER! 

Vg. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

   ALLEN: DIE WAS, DIE IS EN DIE KOMT, 
Vg. die trouw is zonder einde 

   ALLEN: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN. 
 
Zingen: Lied 216: 1, 2 en 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. 

  
               (Aansluitend gaan allen zitten.) 
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Drempelgebed: 

 
Zingen: Lied 441: 1,6 en 10 

 
1 Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet. 

 
6 Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 

uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 

Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 

zie Hem nu voor u staan! 
 

   10 Hij zal de wereld richten, 
   berecht wie Hem bevocht. 
   Genadig zal Hij lichten 

   voor wie Hem heeft gezocht. 
   Kom haastig, licht der wereld, 

   en leid ons allemaal 
   uw grote vreugde binnen, 
   uw feest, uw liefdesmaal. 

Kyriëgebed 
  

Zingen: Lied 634: 1 en 2 
 

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

 

2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 
Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 

 
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. 
 

1e  Schriftlezing: Joel 2: 21-27 
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Zingen: Lied 678: 1 en 9  

 
1 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 

en dieren, wees gerust in bos en weide. 
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen 
in dit seizoen. 

 
9 En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 

die van zijn grote naam het zegel dragen, 
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 
van woord en Geest. 

 
2e Schriftlezing: Openbaringen 21: 10-12 / 22-27  

 
Zingen: (liedboek de kerken) lied: 125 1 en 4 
 

1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 
 

  4 O kom, Gij sleutel Davids, kom 
  en open ons het heiligdom; 

  dat wij betreden uwe poort, 
  Jeruzalem, o vredesoord! 
  Weest blij, weest blij, o Israël! 

  Hij is nabij, Immanuël! 
 

3e schriftlezing: Johannes 14: 23 -29 
 

Acclamatie: 339c 
 
U komt de lof toe, 

U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Zingen: Lied 675: 1 en 2 

 
1 Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 

deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 

al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 

Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 
2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 

en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja
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Uitleg en verkondiging 

 
Orgelspel. 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Zingen:  Laten we ons geloof belijden door het zingen van Lied 340b (NLB) 

 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gesproken “Onze vader”. 
 
Collecte:   Diaconie 

 
Slotlied: Evangelische Liedbundel 357  

 
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 

Schepper, die 't heelal verheugde, 
Bron van eeuw'ge vreugde zijt. 

Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 

vindt het licht bij U alleen. 
 

 
3. Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 

daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 

Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 

doof niet voor uw licht ons oog

4 Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht  
opdat wij uw naam verhogen  

juichend voor uw aangezicht  

want in Christus komt Gij nader  
hem, die onder zonde zucht,  
Ieder wil Gij zijn een Vader 

die in Jezus tot u vlucht. 
 

Uitzending en Zegen. 
 

http://kerkliedwiki.nl/Evangelische_Liedbundel

