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O rde  van  d iens t

voor de viering op zondagmorgen 14 juli 2019

in de Goede Herder Kerk

Voorganger: ds. H. Katerberg

Muzikale begeleiding: Jan Oomkes

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Stilte
                                                                                       (Allen gaan staan)

Aanvangslied 118 : 1 en 3

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren
de knellende omsingeling.

Groet en Bemoediging

Voorganger: De liefde van de ENE, onze God, zij met u allen!
ALLEN: Zijn vrede ook met u!
Voorganger De goedheid van de ENE kent geen einde 
ALLEN: Hij overwint het kwade met het goede.
 
Drempelgebed                          (daarna gaan allen zitten)

Zingen : Lied 118 : 5

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
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Kyrie-gebed (nadat de voorganger spreekt: ...zo bidden wij allen tesamen, zingt de 
                    gemeente het Kyrie eleison)
        
Glorialied : Lied  304

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Een kind steekt de bijbelkaars aan, opent de bijbel en leest een gedichtje voor. Als
de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingt de gemeente:

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 : Exodus 3 : 10-14, 4 : 1-5 en 10-14
 
Zingen : Lied 941

Waarom moest ik uw stem verstaan? Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij / die onrust mij in ’t bloed, is dat genade?
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Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, –/ mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt / bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

Tweede lezing : Markus 6 : 1 - 13

Zingen: Lied 904: 1,3 Beveel gerust uw wegen

Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

                                 DIENST VAN HET ANTWOORD

Zingen : Lied 974: 1,3,5

Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.
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God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Eventuele afkondigingen

Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en 'Onze Vader' samen met de
gemeente

Collecte
                                            (De kinderen komen terug uit de kindernevendienst) 

Slotlied : Uit de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’; melodie lied 745.
                

Ongestraft mag liefde bloeien vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron.
Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht.
 
Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.

Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint.

Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron!

UITZENDING EN ZEGEN

Allen zingen: 'Amen, amen, amen'

Orgelspel
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