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             Orde voor de viering 

op zondag 19 juli 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Ds. Reinier Kleijer(Haren) 
        Lector: Diny Krijgsman 

Organist: dhr. Ger van der Werf    (Haren) 

Voorzanger / Soliste:  mw. Akke Conradi (Glimmen) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------=  

Orgelspel 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

 
V O O R B E R E I D I N G 

Stilte 
 

Aanvangslied: Lied 27-b vers 1 – 4 (voorzanger en allen)          [Allen gaan staan] 
 

 Voorzanger: De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
 Voorganger zingend en ALLEN (neuriënd):  

   De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
 

 1. Voorzanger: De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 

   De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn? 
 Vg + ALLEN (neuriënd): De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan 

vrezen? 
  

 2. Voorzanger: Dit ene vroeg ik van de Heer dat is al mijn verlangen: 
   dáár te zijn – in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens. 

 Vg + ALLEN (neuriënd): De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan 
vrezen? 

 
 3. Voorzanger: Hij doet onder Zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging, 

   beveiligt mij binnen Zijn veilige tent,  
   Hij stelt mij hoog op een steenrots 

 Vg + ALLEN (neuriënd): De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan 
vrezen? 

 

 4. Voorzanger: Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig Uw antwoord. 
   Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: ‘Zoek mijn aanschijn’. 

   Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
 Vg + ALLEN (neuriënd): De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan 

vrezen? 
  

Groet en Bemoediging: 
 

Drempelgebed   
[Daarna gaan allen zitten] 
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Zingen:  Lied 27-b vers 7 (voorzanger en allen)   

 

 7. Voorzanger: O, als ik niet de zekerheid had het heil des Heren te zien in dit 
leven    op aarde!  

   Wacht dan de Heer en wees sterk, onbezweken van hart. 
   Wacht dan de Heer. 

 Vg + ALLEN (neuriënd): De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan 
vrezen? 

 
Kyrie en Gloria (tekst: Reinier Kleijer / melodie Lied 601) 

 
Na enkele inleidende woorden zingt de voorganger het Kyrië-gebed  

   
1. Om wie getekend zijn door wonden 

die hem en haar zijn aangedaan,  
levens die tragisch zijn geschonden 

en stemmen die niet zijn verstaan, 

om wie door wanhoop zijn bevangen, 
en van hun toekomst zijn beroofd, 

om allen bij wie het verlangen 
naar beet’re tijden is gedoofd 

 

2. Vanwege alle medemensen 

die aan het eind van hun latijn  
bezwijken onder hun ellende, 

hun uitzichtloosheid en hun pijn. 

Om wie verslijten aan het leven, 
bidden wij U: ‘Kyrie eleis! 

God, wilt U hen een teken geven  
dat naar geluk en vrede wijst?’ 

Direct aansluitend: het Glorialied  (soliste zingend / ALLEN neuriënd) 

 
3. Omdat wij niet willen geloven 

dat ons geloof er niet toe doet,  
zingen wij, al het kwaad te boven,  

met hart en ziel: ‘God – U bent goed!’ 
Uw liefde zal de haat verdrijven!  

Uw vrede doet geweld teniet!  
Ooit zal Uw heilzaam Woord beklijven  

en klinkt op aarde één groots lied. 

 
D I E N S T   V A N   H E T   W O O R D 

 
De Bijbelkaars wordt aangestoken,  

 de Bijbel wordt geopend,  
  het gedichtje wordt gelezen 

 
Eerste lezing:  Jesaja 40 vers 12 – 25 

 
Zingen:   Lied 848    Soliste: 

 
1. Al wart een mens te kennen zoekt 

aan waarheid en aan zin:  
het ligt verhuld in Uw geheim 

dat eind is en begin. 

 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord

. 
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Voorganger zingend / ALLEN neuriënd: 

3. De mens die naar Uw wijsheid zoekt 

van harte met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan  

als maaksel van Uw hand. 
 

Soliste zingend / ALLEN neuriënd: 
4. Als wij Uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest  

die doven horen doet. 
 

Soliste en voorganger zingend / ALLE neuriënd: 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht::  
geheim dat aan de oorsprong staat  

en aan het eind ons wacht.    

 
Tweede lezing:  Mattheus 13 vers 24 – 30  

 
Zingen:   Schriftlied bij Mattheus 13     Soliste zingend en ALLEN neuriënd  

(tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 650) 
1. God zaait het goede zaad 

volop in ons bestaan 
waar Hij het groeien laat 

tot velden golvend graan. 
 

2. God zaait het goede zaad 

op onze akkers uit 
maar daar groeit ook het kwaad 

dat evenzeer ontspruit.

3. God zaait het goede zaad  
de hele wereld door 

al wordt het ook geschaad, 
en lijkt de oogst verstoord. 

 

4. God zorgt dat steeds het zaad 
op onze aarde groeit. 

Wat Hem ter harte gaat 
wordt nimmer uitgeroeid. 

Uitleg en verkondiging 
 

Zingen:  Lied 413 vers 1 en 2 Soliste zingend en ALLEN neuriënd  
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken!  

Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert Uwe werken.  

Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 
2. Alles wat U prijzen kan, 

U de Eeuwige, ongeziene,  
looft Uw liefde en zingt ervan.  

Alle engelen, die U dienen,  

roepen U nooit lovensmoe:  
‘Heilig - heilig – heilig’ toe.   
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D I E N S T   V A N   H E T   A N T W O O R D 
 

De kinderen in het midden 
 Vanuit hun dienst delen zij met ons wat zij hebben gedaan.   

 
De gebeden 

 Dankgebed –  voorbeden – stil gebed –  Onze Vader  
 

Slotlied: (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 801)   [Allen gaan staan] 
 

Voorganger zingend: 

 1. Ga van hier, ontvang de zegen   
 die nu uitgesproken wordt:    

 dat de Geest van Christus Jezus    
 over u wordt uitgestort.     

 
Gesproken zegen (door de voorganger) beantwoord met 

 
Soliste zingend / ALLEN neuriënd: 

 2. Wij gaan, door die Geest gedragen, 
 nu uiteen; voor onderweg 

 heeft God ons al onze dagen 
 Zijn nabijheid toegezegd. 

 
 3. Laten wij een zegen wezen 

 voor elk mens dat ons ontmoet; 

 dat aan ons valt af te lezen: 
 God is onvoorstelbaar goed! 

 
Orgelspel 

= – = – = – = – = – = 
 

Bij de uitgang staat de collecteschaal. 
De opbrengst is deze zondag bestemd voor het werk van de plaatselijke diaconie. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


