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Orde voor de viering  

op zondag 21 juli 2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
vijfde zondag van de zomer 

Voorganger: ds. H. Marsman 
Kind van de Zondag: Diederik Booi 

Organist: Ria Hoving 

 
ORDE VAN DE DIENST 

 

Welkom en mededelingen  (ouderling van dienst) 
 

Intro bij de vijfde zomerzondag  (voorganger; naar Psalm 92,13-14) 
 de gemeente gaat staan 

 
We zingen psalm 92:1,7 - ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’ 

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig 

dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst 

zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen 

uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 

houdt ons uw hand geborgen. 
 

7 Zoals de cederbomen 

hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 

de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, 

zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 

Hun lot zal in zijn hand zijn. 

‘Sjema Israel’ ‘Hoor, Israël’ (voorganger; Deut. 6,4-5; Naardense Bijbel) 
 

Voorganger: Hoor, Israël!- de Ene is onze God, de Ene alleen! 
Liefhebben zul je 

de Ene, je God,  
met heel je hart, met heel je ziel en met al je macht! 

GEMEENTE: Halleluja! 

 
Verstilling, bemoediging en groet 

 de gemeente gaat zitten 
Drempelgebed 

voorganger: Eeuwige God, 
GEMEENTE: dichtbij in de hemel, 

voorganger: wij bidden u, wees hier aanwezig, 
GEMEENTE: God van de machten licht in ons midden en hoor ons 

gebed! 
voorganger: Heer, wij geloven. 

GEMEENTE: kom ons ongeloof te hulp! 
voorganger: Vergeef ons waar wij U verloochenden, veel vaker nog dan 

drie keer, 
GEMEENTE: opdat wij herleven. 

voorganger: Dat bidden wij, in Jezus’ naam. 

GEMEENTE: Amen. 
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Zomerpsalm (melodie psalm 89) – ‘Ik zie in zomerlicht’ 
1 Ik zie in zomerlicht 

de glimlach van de bron 

waaruit het leven stroomt, 
als stralen van de zon. 

Ik hoor in vogelzang 
het lied van deze aarde, 

getoonzet uit plezier, 
gestemd op nieuwe waarden. 

De schepping zingt het uit 
en nodigt mij te leven, 

als mens, die lied en licht 
en zomer door wil geven. 

 

2 U bent het kloppend hart 

in al wat leeft en bloeit 

in kleuren, duizendvoud 
als aan een droom ontgroeid. 

U wordt geprezen door 
de wolken en de winden. 

Door vis en klein insect 
en witte akkerwinde. 

Zij spellen uw bestaan 
in woordeloos belijden. 

U bent de zomerzon 
en ook mijn oorsprong beide. 

 

kyrie lied 367d (3x) – ‘Kyrie. Kyrie, Kyrie eleison’ 
voorganger: … Daarom roepen wij: 

GEMEENTE:  

 
 

 
voorganger: Amen. 

 
We zingen  psalm 146c: 1,3,7 – ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 
 

3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

 
7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
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Dienst van het Woord 

 
De Bijbel wordt geopend en de Bijbelkaars wordt aangestoken. 

 ‘Samen in het licht’ – ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

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. 

 
Gebedsgroet 

voorganger: De Heer zij met u! 
GEMEENTE: Zijn Geest ook met u! 

 
Gebed om de Geest 

 

de Schriften    (lector; ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’, 2004)) 
Tora  Genesis 18,1-10 

  
We zingen: psalm 92:8 – ‘Zij zullen vruchten dragen’ 

8 Zij zullen vruchten dragen 
voor ’s Heren heiligdom 

tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 

Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 

Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 

 

Evangelie Lucas 10,38-42 
schriftacclamatie: lied 339a – ‘U komt de lof toe, U het gezang’ 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

We zingen: lied 738 – ‘Kom zing het lied van Eva’ 
 de gemeente gaat staan 

1 Kom zing het lied van Eva, 
de bron vol levenskracht, 

en zing het lied van Sara 
die moeder wordt en lacht 

en zing het lied van Hanna 
die God bestormt met haar gebed 

en zing omdat Maria 
Gods woord ter wereld brengt. 

 

2 Kom zing het lied van Sifra 
en Pua, die ’t bevel 

om jongetjes te doden 
tenietdoen bij de Nijl 

en zing het lied van Mirjam: 
in zee komt paard en ruiter om 

en zing het lied van Ester 
die massamoord voorkomt. 

 



 

4 

 

3 Kom zing het lied van Tamar 

die opkomt voor haar recht 
en zing het lied van Rachab 

en haar geloofsgevecht 

en zing met Ruth uit Moab: 
in uw gemeente ben ik thuis, 

en zing ook van Batseba 
die meebouwt aan Gods huis. 

 

4 Kom zing het lied van Anna 

die uitziet naar het kind 
en zing het lied van Marta 

die Jezus volgt en dient 

en zing van de Maria’s 
die steeds hem hebben bijgestaan 

en op de hemelbruiloft 
aan Jezus’ tafel gaan 

Instemming: lied 342 – ‘In God de Vader op zijn troon’ 

1 In God de Vader op zijn troon 
geloven wij, en in de Zoon, 

uit God geboren voor de tijd – 
Hem zij de macht, de majesteit! 

 
2 En in de Geest, die ons geleidt, 

geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 

een sterke moeder bij haar kind. 

 
3 Lof zij de Vader, die ons schiep 

en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 

ons kruis verdroeg en onze dood. 
 

4 Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 

die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

 
5 Lof zij de Geest die wereldwijd 

ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 

God zien in alle eeuwigheid. 

 
6 Amen. 

 de gemeente gaat zitten 
 

Dienst van het Antwoord 
 

Dankzegging en voorbeden en stilgebed en het onze vader 
  

lied 278 (4x; ‘Zangen van Zoeken en Zien’, 2015) 
 

voorganger: … En wij zingen: 

GEMEENTE:  
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Inzameling van de gaven, de kinderen komen terug in de kerk 

 
Danklied lied 85 (‘Zangen van Zoeken en Zien’, 2015) 

 
 

2 Dank voor de aarde die mij draagt, 
het water om te drinken, 

het vuur dat licht en warmte geeft. 
Dank voor het leven, hart en ziel, 

de hoop die houdt mij gaande, 

belofte dat het goed zal zijn. 
 

3 Dank voor wie zorgen voor elkaar 
en die elkaar waarderen, 

in eerbied door het leven gaan. 
Dank voor het tedere gebaar 

de kussen op de monden, 
een ander die mijn leven deelt. 

 
4 Dank voor het woord dat klinkt en roept, 

dat opkomt voor de vrede, 
als waarheid door de wereld gaat. 

Dank voor het lied dat vreugde schept, 
dat verder draagt dan woorden, 

dat mensen één maakt met elkaar. 
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5 Dank voor de nacht die stilte geeft, 

de slaap en tijd voor dromen 
totdat de nieuwe dag begint. 

Dank voor de toekomst die mij wacht, 

de lengte van mijn dagen 
totdat mijn tijd voorbij zal zijn. 

 
Heenzending 

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

 
slotlied lied 416 – ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 

afsluitend orgelspel 

 


