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Orde voor de viering  
op zondag 22 september  2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: ds. Jan Eerbeek, emeritus hoofdpredikant ministerie van Justitie en Veiligheid 

Kind v/d zondag: Diederik Booi  
Organist: Ria Hoving 

 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 
Zingen (staande): lied 630: 1, 2 en 3 

1 Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 
 

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

 
3 Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

 
Hier gekomen… en Onze Hulp en Groet  

 
Inleiding op de gebeden  

 

Zingen: Lied 139: 1 en 2  
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 
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2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Zingen: Lied 825: 2 en 8 als loflied 

2 Maar Hij die in de aanvang schiep 
de hemel en de aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 
de ongeëvenaarde, 

woont niet in tempels; er is niets 
dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets 

uit mensenhand aanvaarden? 
 

8 God heeft zich zelf ons toegewend: 

een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 

zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 

de God gewoond die eeuwig leeft, 
de ongeëvenaarde. 

 
Zingen: Lied 283: 1, 2, 3 en 4 als gebed om Gods aanwezigheid 

1 In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 
2 En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
3 Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 
 

4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 



 

3 

 

Aansteken van de bijbelkaars 
 

We zingen ‘Samen in het licht’ 

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. 

 
Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 

 
We lezen uit de bijbel: Johannes 5: 1-18  

 
Zingen: Lied 838: 1 en 2 (O grote God die liefde zijt)  

1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 
 

2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 791: 1, 2 en 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken) 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 
 

2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
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6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
kinderen komen terug in de kerk, ook kinderen van de oppas mogen worden 

opgehaald 
 

Slotlied: Lied 687: 1, 2 en 3 (Wij leven van de wind)  
1 Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

 
2 Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 
 

3 Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 
 

Zegen  
 

Orgelspel 
 


