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Orde voor de viering 

op zondag 2 augustus  2020 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. H. Kuperus 

Lector: mw. Dinie Krijgsman 
Organist: Bram v.d. Schoot 

 
Verwelkoming door de ouderling van dienst 

 
Moment van stilte 

 
Eerste lied: 8: 1, 3 en 4. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 
4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 

Bemoediging en groet: 
 

Voorganger: Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde 

gemaakt heeft.  
Gemeente: De HEER zal ons altijd beschermen. Zijn trouw duurt eeuwig, hij 

laat het werk van zijn handen niet los. 
Voorganger: Genade zij ons en vrede, van hem die is, die was en die komt, 

en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus 
Christus,  

Gemeente: de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de 
heerser over de vorsten van de aarde. 

We gaan weer zitten 
Toelichting op de drempel: 

 
Drempelgebed: 

 
Lied: 281: 1 – 5. Wij zoeken hier Uw aangezicht 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
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2 Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

 
3 Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

 
4 Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 

 
5 Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

 
Kyriegebed: 

 

Glorialied: 281: 6 – 10. De zon straalt van Uw aangezicht 
6 De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

 
7 Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja! 

 
8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 

 
9 Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 
 

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 
 

De bijbelkaars wordt aangestoken door de lector  
 

Uit de schriften: 
Wij lezen Johannes 1: 1 – 5, 14 – 18 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het 
was in het begin al bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan 

van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de 
mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 

macht gekregen. 

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van 
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de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: 
“Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij!”’  

Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes 

gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand 
heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de 

Vader rust, heeft hem doen kennen. 
 

Lied: 326: 1, 2, 3 en 6. Van ver, van oudsher aangereikt 
1 Van ver, van oudsher aangereikt, 

een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 

weer vlees geworden, opgestaan! 
 

2 Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 

gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

 

3 Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 

als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

 
6 O woord, zolang ons toegedaan, 

zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 

die is, die was, die komen zal! 
 

We lezen verder uit Openbaring 21: 1 – 7 
 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 

mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem 
vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 

wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf als hun God bij hen zijn. Hij zal alle 
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat eerst was is voorbij.’ 
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ -Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het 

op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’- Toen zei hij tegen mij: 
‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst 

heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water die leven geeft. Wie overwint 
komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.’ 
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Lied: 747: 1, 2, 4 en 7. Eens komt de grote zomer 
1 Eens komt de grote zomer 

waarin zich ’t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 

 
2 Geen woord kan het bereiken, 

het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 

dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren 

zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren 

wat Hij met ons vermag. 

 
4 Ook ons zal God verlossen 

uit alle pijn en nood, 
van ’t woeden van de boze, 

van ’t vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 

verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 

van ’t lijden aan de tijd. 
 

7 Dan zijn wij aangezeten 
in Gods verheven zaal, 

en zullen met Hem eten 
het eeuwig avondmaal. 

Dan schenkt de boom des levens 

ons vrucht in overvloed, 
en van de stroom des levens 

drinken wij daar met God. 
 

Uitleg en overdenking: 
 

Orgelspel 
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Lied: 760: 1 – 6. Gij zijt de zin van wat wij zijn 
1 Gij zijt de zin van wat wij zijn, 

de hartsfontein 

die water geeft 
dat leven is voor al wat leeft. 

 
2 Gij gaat in ’t donker voor ons uit 

en niemand stuit 
uw grote gang 

de eeuwen door, een wereld lang. 
 

3 Al dwalen we ook ten dode af 
tot over ’t graf, 

voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. 

 
4 Wij keren allen tot U weer, 

beminde Heer 

en grote God. 
Hoe liefelijk is dan ons lot. 

 
5 Als alles nieuw wordt voor ons oog, 

de hemel hoog, 
de aarde wijd 

glanzen van onvergankelijkheid. 
 

6 Als in het vorstelijke licht 
voor uw gezicht 

wij blinkend staan 
met witte waarheid aangedaan. 

 
 

Kinderen komen uit de nevendienst of de oppas 

 
Toelichting bij de gebeden: 

 
Gebeden: 

 
Slotlied (staande): 416 1 - 4. Ga met God en hij zal met je zijn 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
 

 
Zegen: 

Moge de HEER ons zegenen en ons beschermen. 
Moge de HEER het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig 

zijn. 
Moge de HEER ons zijn gelaat toewenden en ons zijn vrede geven. 

 

 
 

Amen 


