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Orde voor de viering 

op zondag 2 juni  2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: ds. Hendrik Marsman 
Organist: Freek Benjamins 

 
Voorbereiding 

Welkom / moment van stilte 
 

Aanvangslied: psalm 27: 1, 4 en 7 (allen gaan staan) 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

 
4  Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 

7  O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 

Aansluitend: Klein Gloria lied 195 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  

als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 
Verstilling, bemoediging en groet 

 (allen gaan zitten) 
 

Kyrie: lied 376d (3x) 
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Zingen: psalm 97:1, 3 en 6  
1 Groot Koning is de Heer. 

Volken, bewijst Hem eer, 

breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 

De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 

Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht. 

in de verborgenheid. 
 

3  De hemel, Heer, verbreidt 

alom uw majesteit, 

uw glorie komt getogen 
voor aller volken ogen. 

Hen, die zich wendden tot 
een beeld, een leugengod, 

hebt Gij beschaamd, o Heer; 
gij goden, buigt u neer: 

Hij heeft uw macht geknot. 

6  Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 

En vreugde van de Heer 
stroomt in hun harten neer. 

Gij die rechtvaardig zijt, 

weest in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
Decaloog 

 
Lied bij de Tien Woorden: lied 310 

1 Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 

Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 

 
2  Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 

veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 

zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

 
3  Sla wat het voorgeslacht ons leerde 

niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren – 

wie drift bemint wordt ziende blind. 
 

4  Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 

Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 

 
5  Leugen en laster? Valse goden! 

Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 

er is geen god die zo bevrijdt! 
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Horen en verstaan. 

 
de Schriften 

We lezen 1 Samuël 12: 19-24 

 
Antwoordpsalm: psalm 31: 2 

2 Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,  
snel mij te hulp, o God,  

maak niet uw knecht ten spot.  
De vijand dreigt en legt zijn lagen,  

wees mij dan, Gij geduchte,  
een burcht om in te vluchten. 

 

We lezen Openbaringen 22: 12-21 
 

Antwoordlied: lied 512: 1,3 en 4 
1 God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 
 

3 God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 
4 God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 
 

We lezen Johannes 14: 15-21 

 
Acclamatie: lied 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Predicatie. 
 
Muzikale meditatief   ‘Himmelfahrts-Oratorium’, BWV 11, 9. Teil – Choral (laatste track) 

Wenn soll es doch geschehen, 

Wenn kömmt die liebe Zeit, 
Daß ich ihn werde sehen 

In seiner Herrlichkeit? 

Du Tag, wenn wirst du sein, 
Daß wir den Heiland grüßen, 

Daß wir den Heiland küssen? 
Komm, stelle dich doch ein! 

Wanneer zal het toch gebeuren, 

wanneer komt die dierbare tijd 
dat ik hem zal zien 

in zijn heerlijkheid? 

O dag, wanneer zul je komen, 
waarop wij de Heiland begroeten, 

waarop wij de Heiland kussen? 
Kom, breek toch aan! 
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We zingen lied 663 

1 Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 
 

2 Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

 
Dankzegging, voorbede, stil gebed en Gebed van de Heer 

 
Collecte 

 
Slotlied: lied 360:1, 2, 4 en 6 

1 Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt 

met hemelse barmhartigheid. 
 

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 

de bron waar uit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 

 
4 Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 

6 Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon 

o Geest, van beiden uitgegaan 

wij bidden U gelovig aan. 
 

Heenzending 
 

Zegening van Aäron    (Numeri 6,24-26; NBG-vertaling, 1951) 
 

Amen  (lied 415:3)  
3 Amen, amen, amen!  

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 
 

Orgelspel 
 


