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              Orde van dienst voor de viering 
op 29 SEPTEMBER 2019 aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 

Viering van Woord en Sacrament 

 
Voorganger: ds. Reinier Kleijer 

Kind van de Zondag: Lucien Krans 

Organist: Bram Hulsebos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel 
 
Welkom en Mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 

VOORBEREIDING 
Stilte 
 
Aanvangslied: Lied 276 vers 1 en 3     [Allen gaan staan] 
     

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. 
 

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. 

Groet en Bemoediging: 
 
 Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn. 
 ALLEN: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN. 
 
 Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer 
 ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 Voorganger: Trouw is Hij – onvoorstelbaar trouw. 
 ALLEN: NOOIT LAAT HIJ LOS 
   WAT HIJ MET ONS BEGONNEN IS. 
        AMEN. 
Drempelgebed             
         [Daarna gaan allen zitten] 
Zingen:  Lied 276 vers 2 
 

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. 
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    DIENST  VAN  HET  WOORD 
 
De Bijbelkaars wordt aangestoken, 
 de Bijbel wordt geopend en het gedichtje wordt gelezen. 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen:  1.  We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
   Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
 
  2.  Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt 
   ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
  3. 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. 
Bij het derde couplet gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

 

Eerste lezing: Amos 6 vers 1 – 10 
 
Zingen:  Lied bij Amos 6 (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 310 LB) 
       
1. Wie op ivoren bedden liggen 
(tekenend voor hoe rijk ze zijn), 
wie voor enorme welvaart zwichten,   
– hun leven is slechts schone schijn. 

2. Wie denkt als David harp te spelen, 
net zo fantastisch en zo schoon, 
vergist zich danig want het hele 
lied klinkt op walg’lijk valse toon

 
.3. Wie uit de grote schalen drinken 
– de wijn vloeit bij hen rijkelijk – 
beseffen niet hoever ze zinken, 
dat dit leidt tot hun ongeluk. 
 

4. Die levensstijl, – die stijl van leiden 
eindigt ooit in de ballingschap. 
Hoor Israël, hoor naar de tijding 
over je neergang, stap–voor–stap! 

Tweede lezing:  Lukas 16 vers 19 – 31 
 
Zingen:  ‘Alles wordt nieuw’, deel III, lied 17 
    (tekst: Hanna Lam / melodie: Wim ter Burg) 

 
1. Lazarus ligt op de stoep, 
niemand luistert als hij roept, 
niemand geeft hem iets te eten, 
uitgehongerd en vergeten 
wacht hij op wat kruimels brood 
en hij sterft de hongerdood. 
 

2. Binnen is de rijke man 
en hij neemt het er goed van. 
Er is brood voor nu en morgen, 
vrolijk feest hij zonder zorgen. 
Tot de dood een einde maakt 
aan geluk en ‘leef-maar-raak’

.    3. Lazarus wordt in de nacht 
door Gods engelen thuisgebracht 
maar de rijkaard met zijn weelde 
die het dagelijks brood niet deelde 
vindt geen plaats bij God, hij is 
buiten in de duisternis. 

 
Uitleg en Verkondiging 
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Zingen: Lied 718   
 
1. God die leven     
hebt gegeven      
in der aarde schoot,       
alle vrucht der velden       
moeten we U vergelden, –     
dank voor ‘t dagelijks brood 

2. Niet voor schuren 
die niet duren  
gaf Gij vruchtbaarheid,  
maar opdat op aarde 
in Uw goede gaarde 
niemand honger lijdt. 
 

3. Maar wij rijken,     
ach wij blijken     
hard en onverstoord.    
Open onze oren,     
Heer, opdat wij horen    
‘t roepen aan de poort 

4. Wil dan geven 
dat ons leven 
Zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden 
‘t woord van Uw genade  
opgaan, sterk en vrij. 
 

 
Collecte (tijdens het naspel)     

 
DIENST VAN HET SACARAMENT 

 
Afkondiging over de wijze van vieren 
 
Zingen: Lied 344 (Geloofsbelijdenis)               [Staande] 
 

1 Wij geloven één voor één 

en ook samen: 
de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 
 

2 Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

   3 Wij geloven dat de Geest 
   ook nog heden 

   de wereld en onszelf geneest. 
   Vrede, vrede. 
 

 
Vredegroet en Tafelgebed: 
 Voorganger: De vrede van God zij met u. 
 ALLEN: DIE VREDE OOK VOOR U. 
 Voorganger: Wij danken God voor Zijn onvoorstelbaar grote liefde. 
 ALLEN: ONZE HARTEN ZOEKEN HEM. 
 Voorganger: Tot U bidden wij met en zonder woorden: . . . . . . 
    (Dit gebed wordt afgesloten met het ‘Onze Vader’) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

 

Zingen:  Avondmaalslied (Tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 904  

1. Zoals U bij de maaltijd 
het brood met vrienden brak 
en bij de beker over   
Uw eigen leven sprak, 
wees zo voor ons verstaanbaar    
als wij met brood en wijn 
zovele eeuwen later 
Uw disgenoten zijn. 
 

2. Reik ons Uw goede gaven 
aan deze Tafel aan 
als leeftocht voor het leven, 
als kracht voor ons bestaan. 
Wil ons zodoende voeden: 
– Uw Naam als proviand, 
– Uw liefde ons ten goede, 
– Uw hart aan ons verpand. 

Instellingswoorden 
 
Nodiging 
 
Gemeenschap van brood en beker 
 
 (Tijdens het delen van  het brood en de beker worden een aantal keren de woorden  uit 
Psalm 103 gezongen zoals die zijn getoonzet in Taizé: 
  Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs Zijn heil’ge Naam 
  Prijs de Heer, mijn ziel, die u het leven geeft. 
 en een aantal keren de woorden uit de lofzang van Maria, eveneens op de wijze  van 
Taizé: 
  Met hart en ziel loof ik de Heer, hij heeft Zijn liefde over ons uitgestrekt, 
  met hart en ziel loof ik de Heer. Hij draagt ons leven door de tijden.) 
  
Zingen: als dankgebed Lied 381 LB vers 6     [Allen gaan staan] 
 
6. U wil ik danken, grote Levensvorst, 
 U hebt gestild  mijn honger en mijn dorst. 
 Uw kracht, Uw leven daalde in mij neer; 
 in Uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.         
 
voortgezet met het slotlied op dezelfde melodie (tekst: Reinier Kleijer): 
 

1.  Wij gaan van hier, een nieuwe week begint, 
 wij gaan zo dadelijk de wereld in. 
 Door wat wordt uitgesproken aan het slot   
 weten wij ons gesterkt: de Naam van God.  

 

2. Getroost vertrekken wij uit dit gebouw, 
 bemoedigd door Gods liefde en Zijn trouw, 
 door Hem gedragen en door Hem bemind. 
 De dienst is nu ten eind, – de dienst begint: 
 

3.  de dienst om aan de mensen om ons heen 
 te laten merken dat wij niet alleen 
 het Woord verstaan, maar dat wij metterdaad 
 waar maken wat ons zo ter harte gaat.     
 

Uitzending en Zegen (Allen: ‘Amen – amen – amen’) 
 
 
Orgel 


