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Orde voor de viering  

op zondag 1 september  2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma  
Kind v/d zondag: Hanneke Seton  

Organist: Caroline van der Laan 

 
Orgelspel 
 

Welkom 
Dienst van het begin 

Stilte 
(we mogen gaan staan) 

Zingen: Psalm 68: 7 en 12 
7 God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 

12 Gij mogendheden, zing een lied, 

zing Hem die koninklijk gebiedt, 

hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht  

uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strek tot Hem uit uw handen. 

Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 

geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 

geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 

Bemoediging, Groet, Gebed op de drempel 

Vg:   Onze hulp mogen we zoeken en vinden in de Naam van onze God:  
"Ik zal er zijn voor jou" 

ALLEN:  ZIJN NAAM ZAL UITEINDELIJK ALLES GOED MAKEN  

VREDE, LICHT EN LEVEN VOOR ALLE MENSEN  
 

Vg:   Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van die God  
ALLEN:  VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST  

 
Vg:   God, nu we zo samen in de kerk zijn vandaag bidden wij u of u ons wil 

aanraken met uw Geest. Dat we met hart en ziel betrokken zijn op U en 
elkaar.  

 
ALLEN: AMEN 

(we mogen gaan zitten) 
Zingen: Lied 275: 1, 3 en 5 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 
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3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
Kyriëgebed: Eva’s lid nr. 14 (gesproken) 

 
V: Wij, die zo vaak de belofte vergeten, 

Allen: God, ontferm U over ons. 
V: Wij die de naam van de naaste niet weten, 

Allen: God ontferm U over ons. 
V: ’t Lied van de hoop is al gaan versleten, 

Allen: God ontferm U over ons. 

V: angst die ons dof en krachteloos maakt 
Allen: Christus denk aan ons 

V: knagend verdriet dat ons wezen raak. 
Allen: Christus denk aan ons 

V: Vriendschap door ons te bitter gemaakt, 
Allen: Christus denk aan ons 

V:Iedere dag dat we U niet vertrouwen, 
Allen: God, ontferm U over ons 

V: Vesting van eigen gelijk die we bouwen, 
Allen: God ontferm U over ons 

V: Pijn om het als uw mens uit te houden, 
Allen: God, ontferm U over ons. 

 
Glorialied: Gezang 464: 1 en 2 (liedboek voor de kerken 1973) 

1 Alle volken, looft de Here, 

aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 

Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 

in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren, 

die de zijnen niet vergeet. 
 

2 Uit Hem vloeien alle krachten, 
tot Hem stijg' der aarde lied! 

Zalig, wie de Heer verwachten: 
Hij vergeet de zijnen niet! 

Smelt dan samen, Hem ter ere, 
diept' en hoogheid, lust en leed, 

in het loflied aan de Here, 

die de zijnen niet vergeet! 
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Dienst van het Woord 
 

Gebed van de zondag 

 
De Bijbelkaars aansteken 

 
Kinderen in het midden 

 
We zingen: we gaan voor even uit elkaar 

 
1ste lezing: Deuteronomium 24: 17-22 

 
Zingen: Psalm 146: 4 en 5 (nieuwe psalmberijming) 

4. Hij, de HEER, laat boeien breken, 
geeft aan blinden levenslicht, 

helpt wie bijna was bezweken, 
houdt van wie op Hem zich richt. 

Hulpelozen staat Hij bij, 

slechte mensen oordeelt Hij. 
 

5. Tot het einde van de tijden 
heerst de HEER met overmacht. 

Sions God blijft alles leiden; 
Hij regeert in elk geslacht. 

Eeuwig zing ik tot zijn eer: 
Halleluja, loof de HEER! 

  
2de lezing: Lucas 14: 1, 7-14 

 
Zingen: Lied 990: 1, 4, 5 en 6 

1 De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 

de knechten mogen heersen, 

de dienaar heet een zoon. 
 

4 Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 

de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 

 
5 Maar wie zich heeft gebogen 

voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 

zo waar Hij eeuwig leeft. 
 

6 De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 

wie slaaf was mag nu heersen, 

de vreemdeling wordt zoon. 
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Uitleg en verkondiging 
 

Zingen: Lied 276: 1, 2 en 3 

1 Zomaar een dak boven wat 
hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 

2 Woorden van ver, vallende 
sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

3 Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 
 

Gebeden 
 

Mededelingen 
 

Akkers voor armen Armenen. 
 

Inzameling gaven 
 

Slotlied: Lied 992: 1, 2, 3 en 4 
1 Wat vraagt de Heer nog meer van 

ons 
dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 
 

2 Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 

en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

 

3 Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 
en delen 

als ons is voorgedaan? 

 
4 Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 
en omzien 

naar alles wat er leef 
 

Heenzending en zegen 

(gezongen amen) 
 

Na de dienst is er koffie, thee en fris. 
Bent u gast in ons midden en wilt u meer weten over onze gemeente dan kunt u in 

de hal van de kerk de ouderling van dienst aanspreken. 
 

 

Deze dienst is ook terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl 


