
 

1 

 

 
 

 

Orde voor de viering  
op zondag 20 september 2020 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. L. Wanders 

Lector: Miranda Wilms 

Organist: Ria Hoving 

 
Voorbereiding 

 

Welkom (ouderling) 

 
Als openingslied: Psalm 121 vers 1,2 en 4 

 

 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

 
2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 

Israëls wachter wezen. 
 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

 
Bemoediging en Groet 

 

Drempelgebed 
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Als loflied luisteren we naar Hallelujah uit de Messiah van Georg Friedrich Handel. 
https://www.youtube.com/watch?v=xdRyNea19PE 

 

Hallelujah! For the Lord God 
Omnipotent reigneth. 

Hallelujah!  

The Kingdom of this world is become 
the Kingdom of our Lord and of His 

Christ; and He shall reign for ever and 

ever, King of Kings and Lord of Lords! 
And He shall reign for ever and ever. 

Hallelujah! 

Halleluja! Want de Here, onze God, de 
Almachtige, heeft het koningschap 

aanvaard. Het koningschap over de 

wereld is gekomen aan onze Here en 
aan zijn Gezalfde en Hij zal als koning 

heersen tot in alle eeuwigheden. 

Koning der koningen en Here der 
heren! En Hij zal als koning heersen 

tot in alle eeuwigheden. Halleluja! 

 

Kyriegebed: 
 

We luisteren en/of neuriën: Lied 1010: 1, 2 en 4 

 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 
 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

 

 

Dienst van het Woord. 

 

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
 

1e Schriftlezing: Jona 3: 10- 4: 11 

https://www.youtube.com/watch?v=xdRyNea19PE
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In antwoord op de eerste lezing luisteren we naar en/of neuriën 

Lied 352: 1, 2, 3 en 7 

 
1. Jezus, meester aller dingen, 

Woord van God van den beginne, 

in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 

 

2. Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 

en ’t gevaar dat wij niet achten: 

richt U op en strek uw hand! 

 
3. Mozes heeft behoud gevonden, 

Farao ging diep ten onder, 

Gij doet wonder boven wonder, 

draag ons naar de overkant. 
 

7. Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 

door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 

 
2e Schriftlezing: Mattheüs 20: 1-16 

 

We luisteren en/of neuriën Lied 991:1, 2 en 7 
 

1. De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 

 

2. God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 

de broeder kent de broeder 

als een die voor moet gaan. 

 

7. Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 
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Dienst van het ANTWOORD 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gesproken "Onze Vader" 

 
We luisteren en/of neuriën Lied 675: 1 en 2 

 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 
deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 
als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 

als wij herboren 
Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 

Uitzending en Zegen. 

 

Bij het verlaten van de kerk wordt lied 416 gespeeld. 

 

 

Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u uw gaven geven voor diaconie en kerk 

Thuis kunt u die overmaken op de bankrekeningnummers of via de GIVT 

 
 

 


