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             Orde voor de viering 

op zondag 16 juni 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Ds. W. Slop 
Kind van de zondag: Diederik Booi 

organist: Caroline van der Laan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen 

Voorbereiding 
Stilte 

 
Intochtspsalm 117a: 1, 2 [Gij volken loof uw God en Heer] 

 
1 Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 
 

2 Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 

Votum 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     
 

We zingen Lied 280: 1, 2, 3, 4 [De vreugde voert ons] 
 

1 De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 
 

2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

3 dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat?

 

Gebed 
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Daarom bidden wij U zingend 

 

Kyrie eleison, eleison. 
 

We zingen Lied 687: 1, 2, 3 [Wij leven van de wind] 
 

1 Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

 

2 Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

   3 Wij teren op het woord, 

   het brood van God gegeven, 

   dat mededeelzaam is 
   en kracht geeft en nieuw leven. 

   Dus zeg en zing het voort, 
   geef uit met gulle hand 

   dit manna voor elk hart, 
   dit voedsel voor elk land. 

 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Kindernevendienst  kind van de zondag: (Diederik Booi) 
 

 
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. 

 

1e Lezing: Spreuken 8: 22-31 
   

We zingen lied 701: 1, 2, 3, 4 [Zij zit als een vogel] 
 

1 Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 



 

 

3 

 

 

2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 

3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
4 Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

2e Lezing: Johannes 3: 1-16 

 
Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel. 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

We zingen lied 973: 1, 2, 3, 4 [Om voor elkaar te zijn] 
 

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 

 
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 

 
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 
 

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 

 
 

Gebeden 
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Onze Vader  

 

Collecte 
 

Slotlied 705: 1, 3, 4 [Ere zij aan God de Vader] 
 

1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 

 

3 Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 

   4 Halleluja, lof, aanbidding 

   brengen engelen U ter eer, 
   heerlijkheid en kracht en machten 

   legt uw schepping voor U neer. 

   Halleluja, halleluja, 
   lof zij U der Heren Heer! 

 
Uitzending en Zegen. 

 
Gezongen amen 3x 

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

 
Orgelspel 
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