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Orde van dienst
voor de viering op zondagmorgen 4 augustus 2019

in de Goede Herder Kerk

Voorganger: dhr. Hans Kuperus
Muzikale begeleiding: Jan Top

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Moment van stilte                

Eerste lied: 119 : 1, 6 en 21                                                        (we gaan staan)

Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 

De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,
is als een lied mij, als een spel van snaren,
dat in den vreemde troostend mij omspeelt.
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld,
omdat ik uw geboden blijf bewaren.

Bemoediging en groet:

Voorganger: Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt
heeft. 

Gemeente: De HEER zal ons altijd beschermen. Zijn trouw duurt eeuwig, hij
laat het werk van zijn handen niet los

Voorganger: Genade zij ons en vrede, van hem die is, die was en die komt, en
van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, 

Gemeente: de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de
heerser over de vorsten van de aarde.

                                                                                         (we gaan weer zitten)
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Toelichting op de drempel en Drempelgebed:

Lied: 281: 1 – 5. 

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Kyriegebed:

Glorialied: 281: 6 – 10.

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

De bijbelkaars wordt aangestoken

Gesprek met de kinderen

Aansteken van de kaars

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Uit de schriften:

Lezing: Deuteronomium 19: 16 – 21

Als een getuige tracht een ander ten val te brengen door een leugenachtige
verklaring over hem af te leggen, dan moeten de twee partijen in het geding
samen voor de HEER verschijnen, voor de priesters en de rechters die op dat
moment in functie zijn. De rechters moetende zaak zorgvuldig onderzoeken.
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Als blijkt dat een getuige heeft gelogen en een vals getuigenis heeft afgelegd,
dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Zo moet
u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. De anderen moeten
daardoor worden afgeschrikt, zodat dergelijke wandaden zich niet herhalen.
Heb geen medelijden en eis een leven voor een leven, een oog voor een oog,
een hand voor een hand, een voet voor een voet.

Lezing: Matteüs 5: 38 – 40 en 43 – 48

Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd: “Een oog voor een oog en een
tand voor een tand.” En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad
doen, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.
Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil
afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je
vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie
vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.
Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het dan een verdienste
als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie
alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks
doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie
hemelse Vader volmaakt is.

Lezing: Filippenzen 2: 1 – 11 en 4: 4 – 7

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder
u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en
medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in
liefde, één in streven, één van geest. Handel dan niet uit geldingsdrang of
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand
van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan de mens. En
als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de
dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en hem
de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Weest over
niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart
en gedachten in Christus Jezus bewaren.



4

Lied: 537: 3 – 4. 

En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.

En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
–  en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.
En Jezus sprak: bemin uw vijand ook.

Uitleg en overdenking:

Orgelspel

Lied: 528: 1 – 5. 

Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
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Gebeden: afgesloten met een moment van stilte en lied 1006: Onze Vader in de
hemel.

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): 425.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen:

Gezongen: Amen (3x)
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