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     Orde van dienst voor de viering 

op zondag 18 augustus 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: dhr. L. Wanders 
Kind van de Zondag: Emma Eefting 

Organist: Caroline van der Laan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOORBEREIDING 

 
Welkom  (ouderling) 

 
Moment van stilte 

 
Aanvangslied: Psalm (lied) 84 verzen 1 en 4 

 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 

 

 

Bemoediging:  
Vg. De Heer zij met u en met jou! 

   ALLEN: OOK MET U ZIJ DE HEER! 
Vg. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

   ALLEN: DIE WAS, DIE IS EN DIE KOMT, 
Vg. die trouw is zonder einde 

   ALLEN: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN. 
 

Zingen: lied 320 verzen 1 en 2 
 

1 Wie oren om te horen heeft 
hoor' naar d' wet die God hem geeft: 

gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 

Hoor, Israël, mijn geboden. 

 

2 Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 

Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 

de wil van God, uw Vader. 

        (Aansluitend gaan allen zitten.) 

 
Drempelgebed: 

Laat ons bidden op de drempel van deze dienst. 
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Zingen: Lied: 675, 1 en 2 

1 Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 
deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 

van grote dingen, 
als wij ontvangen 

al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 

als wij herboren 
Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 
doet triomferen 

die naar U heten 
en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

Kyriëgebed 

Laten wij de Heer om ontferming bidden. Na elke gebedsintentie zingen we “Heer, 
ontferm U”. (lied 63B uit GOTZ) 

 
Zingen: Lied 305, 1, 2 en 3 

1 Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

 

2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

   3 Alle eer en alle glorie 

   geldt de Geest die leven doet, 

   die de eenheid in ons ademt, 
   vlam, die ons vertrouwen voedt! 

   Levenszon, / liefdesbron, 
   maak de tongen los voorgoed! 

De dienst van het woord 
 

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
‘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. 
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1e  Schriftlezing: Jeremia 23: 23-29 

 
Zingen: Lied: 310: 1 en 5 

 
1 Eén is de Heer, de God der goden, 

wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden –  

er is geen god die zo bevrijdt! 
 

5 Leugen en laster? Valse goden! 

Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden –  

er is geen god die zo bevrijdt! 

2e Schriftlezing: Lucas 12: 49-57 
 

Zingen: Acclamatie: 339c 
 

U komt de lof toe, 
U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 
 

 
Zingen: Lied 601 alle verzen Licht dat ons aanstoot 

 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

   3 Alles zal zwichten en verwaaien 

   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 

   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 

   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 

   licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

  
Uitleg en verkondiging 

 
 

Orgelspel. 
 

Dienst van het antwoord 

 



 

 

4 

 

Zingen:  Lied 704, alle verzen 

1 Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 
 

2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

   3 Lof, eer en prijs zij God 
   die troont in ’t licht daarboven. 

   Hem, Vader, Zoon en Geest 
   moet heel de schepping loven. 

   Van Hem, de ene Heer, 
   gaf het verleden blijk, 

   het heden zingt zijn eer, 

   de toekomst is zijn rijk. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gesproken “Onze vader”. 
 

En wij komen samen tot U in het gebed dat uw Zoon, Jezus Christus, ons geleerd 
heeft door het zingen van Lied 1006:  

Lied 1006 
 

Collecte:   Kerk en Diaconie 
 

Slotlied: Lied 802 1, 4, 5 en 6. 
1 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 

4 Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

5 Velen, die de moed begaf, 

blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 
Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

6 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

Uitzending en Zegen. 

 Amen 


