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           Orde voor de viering op 
                                                               zondag 20 juni 2021 aanvang 10.00 uur                                                                                         

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: ds. Reinier Kleijer (Haren) 
Lector: Hellen Woltmeijer 

Organist: Caroline van der Laan 
Zang: Marjanne Visscher 

 
 
Muziek 
 
Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Stilte 
 
Aanvangslied: Lied 221 vers 1             [Allen gaan staan] 
 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
Bemoediging en Groet 

 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 221 vers 2      [Daarna gaan  allen zitten] 

 
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
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Kyrie-gebed Gezongen bede uit ‘Zeven maal zeven’,  
   (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 547) 
 

1. Voor wie zijn verwond, verminkt door bruut geweld, 
voor wie door terreur en wapens zijn geveld: 
 Kyrië – eleison, Wees met hen begaan. 
 Geef ons moed om tegen oorlog op te staan. 
 
2. Voor wie op de aarde dorst en honger lijdt, 
voor wie elke dag een kwelling is, – een strijd:  
 Kyrië – eleison wees met hen begaan.  
 Geef ons oor om steeds hun schreeuwen te verstaan. 
 
3. Voor wie door de jaren heen zijn kwijtgeraakt 
wat het leven zinvol en gelukkig maakt:  
 Kyrië – eleison, wees met hen begaan.  
 Geef ons kracht opdat we hen terzijde staan. 
 
4. Voor wie intens lijden door verlies of dood,  
die geen deelgenoten hebben in hun nood:  
 Kyrië – eleison, wees met hen begaan .  
 Geef ons lief’ en wijs ons hen als naasten aan. 

 
Glorialied:    
 

5. U die louter liefde, – voluit goedheid bent, 
hoor wat Uw gemeente zingend tot U zendt: 
 U zij alle glorie, U zij alle eer, 
 volmondig erkennen wij U als de Heer!. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Aansteken van de Bijbelkaars 
 
Eerste lezing: Job 30 vers 15 – 26 
 
Zingen: Lied 22 vers 1 en 6 
   

1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 

 
 
 
 
 



3 
 

6. Ik vloei daar heen, als water in het zand. 
Mijn vlees en been verloor zijn vast verband, 
mijn hart werd was, dat in mijn ingewand 
geen vorm bewaarde. 
Hebt Gij, o God, mij uit het stof der aarde 
eenmaal verhoogd, dat ik in 't stof zou sterven? 
Mijn tong en keel zijn als gebroken scherven, 
mijn kracht verdroogt. 

 
Tweede lezing: Markus 4 vers 35 – 41 
 
Zingen: Lied 467 vers 2, 3, 4 (LvdK) 

  
2. O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder ’t stormen rustig sliep 
en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
3. O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij ’t geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
4. O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de mensen, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van ’t geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Gebeden 
 
Collecte 
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Slotlied: Lied n.a.v. Psalm 138:7 en 8 (tekst:Reinier Kleijer / melodie: Lied 243)
            

1. Als ik door tegenspoed geplaagd 
wanhopig naar het ‘waarom’ vraag, 
weet ik Uw stem die tot mij spreekt, 
mijn sprakeloosheid openbreekt 
 
2. Wanneer de twijfel aan mij knaagt 
en ik mijn last niet meer verdraag 
weet ik ergens diep in mij dat 
Uw hand mij eindeloos omvat. 
    
3. Als ik door dreiging en gevaar 
het leven als absurd ervaar 
weet ik Uw liefde die mij leidt  
en uit tilt boven zinloosheid. 
 
4. U laat niet los wat door Uw hand 
zorgvuldig in mij is geplant  
en met Uw trouw aan mij gewijd 
gidst U mij door mijn levenstijd.. 

 
Uitzending en Zegen 
 
Orgelspel 
 
 

 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  
(te vinden in de Samenspraak of op de website)  

 
 


