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             Orde voor de viering 

op zondag 30 juni 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: ds. Door-Elske Cazemier  

Kind van de zondag:Renske Maat 
Muzikale begeleiding: Ria Hoving 

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

Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst 

 
VOORBEREIDING 

   Stilte  

 Aanvangslied Psalm 65, 1  (Allen gaan staan) 

 De stilte zingt U toe, o Here, 
 in uw verheven oord. 
 Wij zullen ons naar Sion keren 
 waar Gij ons bidden hoort. 
 Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
 tot U komt al wat leeft, 
 tot U, o redder uit ellende, 
 die alle schuld vergeeft. 
 

 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.   (Allen gaan zitten) 

  

 Psalm 65, gelezen deel 2, in de bewerking van Huub Oosterhuis 
 

 We zingen Psalm 65, 6 (voortzetting aanvangslied) 

 Gij kroont het jaar van uw genade. 
 Waar Gij getreden zijt 
 tooit de woestijn zich met een wade, 
 de heuvels zijn verblijd. 
 De weidegrond is wit van schapen, 
 het dal van koren blond. 
 Dit is het land door U geschapen, 
 uw lof schalt in het rond. 
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Kyrie en glorialied  303 
 
1 Zonne en maan, 
water en wind, 
de bloem en het kind 
schiep onze God. 
Hemel en aard’ 
heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
 

2 Jezus, Gods Zoon, 
leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag 
hier onder ons,  
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

   3 Geest die ons troost,  
   levend nabij,  
   genezing en vuur. 
   Adem van God,  
   kracht onderweg  
   dag in dag uit. 
   Trooster, wij willen U danken 
   Trooster, wij danken U. 
   Trooster, wij prijzen U. 
   Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
 

Gebed bij de opening van het woord 
 

DIENST VAN HET WOORD 

De bijbel gaat open  Renske Maat:  Bijbelkaars/gedichtje) 
 
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. 
 

 

 Eerste lezing Psalm 122   

 

 We zingen: 221 
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1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

 Karel Eykman, Naar Jeruzalem 

 We zingen: 756, 1,2 3,   

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 

2 Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

3 Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 

 Uitleg en Verkondiging 

 Orgelspel 
 

 DIENST VAN HET ANTWOORD 

 We zingen: lied 773 met voorzang door voorganger 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
Niet meer beklemd en verdeeld 
niet meer in woorden gevangen 

één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het Lam, 
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
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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  

 Slotlied 750, 1, 7, 8           (Allen gaan staan) 

1 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd, 
ach, was ik daar jouw gast! 
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou, 
niets houdt het hier nog vast. 
Voorbij de hoogste bergen, 
voorbij het verste veld, 
is het uit deze wereld 
mij al vooruitgesneld. 
 
7 Ook ik sluit mij bij deze feeststoet aan 
en vind het paradijs. 
Vreugdevol zal ik dicht bij hen gaan staan, 
zing dan Gods lof en prijs. 
Daar klinkt het Halleluja 
in volle zuiverheid, 
en wordt met een Hosanna 
God alle eer gewijd. 
 
8 Een groot gejuich zoals nog nooit gehoord, 
klinkt daar dan overal! 
Bazuingeschal en zoet gezongen toon 
door zangers zonder tal. 
Ik hoor de vele stemmen: 
een hemel vol gezang 
klinkt al sinds den beginne, 
en zingt een wereld lang. 
 

UITZENDING EN ZEGEN 

Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  

- Orgelspel 

 

 


