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             Orde voor de viering 

op zondag  26 april 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
    

Voorganger: ds.Reinier Kleijer uit Haren 
Solist: Akke Conradi uit Glimmen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inleidende woorden      gevolgd door 
 

Bemoediging en Groet 
 

Gebed 
 

Zingen:  Psalm 107 vers 1 en 4  
 

1. Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken 

naar huis werd heengeleid, 
zal van Zijn liefde spreken. 
 

4. Laat ons nu voor de Here 

Zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 

de God die ons bevrijdt. 

Want wie Zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden,  

verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

Inleiding op de lezing uit de Bijbel 
 

De Bijbelkaars wordt aangestoken 
 

Lezen: Psalm 136 vers 1 t.e.m. 9 
 

Zingen: Psalm 136 vers 1 t.e.m. 4 
 

1. Looft de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet.  

Want Zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid.  
 

2. Geef de God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer.  

Hij doet wond’ren, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen. 

3. Looft Hem die de hemel schiep, 

Zijn verstand is grondloos diep.  
Hij bereidde zee en land.  

Eeuwig houdt Zijn liefde stand. 
 

4. Zon en maan en sterren gaan 

koninklijk hun vaste baan.  
God regeert bij dag en nacht,  

Zijn genade blijft van kracht. 

Lezen: Psalm  136 vers 10 t.e.m. 26 
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Zingen: Psalm 136 vers 5 t.e.m. 8 en 13 
 

5. Die Egypte sloeg met rouw, 

toonde Israël Zijn trouw.  
Hij bevrijdt met sterke hand.  

Eeuwig houdt Zijn liefde stand. 
 

6. Die de grote Schelf zee spleet, 

Israël ontkomen deed.  
Looft de Heer, Hij gaat ons voor,  

Hij is trouw de eeuwen door. 

 

7. Farao met heel zijn heer 

stortte in het water neer.  
Looft de Heer die ons bevrijdt  

en ons liefheeft voor altijd. 
 

8. Israël geleidde Hij 

veilig door de woestenij.  
Hij wijst ons het rechte spoor.  

Trouw is Hij de eeuwen door. 

12. Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij,  

want Zijn goedertierenheid  

zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Overdenking 
 

Zingen: ‘Wij moeten blijven zingen’ (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 713)   
 

1. Wij moeten blijven zingen 

tegen de chaos in  
om daarmee te verhind’ren  

dat machteloosheid wint.  
Al zingende verwoorden  

wij liefde – hoop – geloof  

zodat in ons die toortsen  

nimmer worden gedoofd. 
 

2. Wij zullen blijven zingen 

tegen het virus in  
om zo te laten klinken:  

God geeft ons leven zin.  
Wij zijn op deze aarde  

geroepen om Zijn droom  

dagelijks waar te maken,   
– een wereld van Shalom! 
 

Dienst der gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader) 
 

Zingen: ‘Ten diepste weet ik mij geborgen’ (Tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 978) 

 

1. Ten diepste weet ik mij geborgen, 
ik voel dat U mij steeds omgeeft;  

met liefde wilt U voor mij zorgen,  
U staat garant zolang ik leef.  

En ga ik ooit die grens voorbij,   

– ook dan zult U er zijn voor mij. 
 

2. Ten diepste voel ik mij gedragen, 
ik weet mij door U ondersteund  

op alle wondermooie dagen  
maar ook wanneer het leven kreunt.  

Steeds ben ik mij Uw hand bewust  

die als een zegen op mij rust. 
 

Zegen 


