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           Orde voor de viering op 
                                                          zondag 1augustus 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Hans Kuperus 
Lector: Roely Bouwknegt 

Organist: Jan Top 
 

 
Muziek 
 
Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 
Moment van stilte 
 
Eerste lied:  803: 1, 2 en 6.     (staande) 
 

1. Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in ’t land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 
 
2. Uit Oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 

6. En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
De stad die zij verbeiden 
die staat in wit en goud 
aan ’t einde van de tijden 
voor iedereen gebouwd. 
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Bemoediging en groet: 
 
Vg:  Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Gm: De HEER zal ons altijd beschermen. Zijn trouw duurt eeuwig, hij laat 

het werk van zijn handen niet los. 
Vg:  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,  
Gm:  de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de heerser 

over de     vorsten van de aarde. 
 
Toelichting op de drempel: 
 
Drempelgebed: 
 
Lied: 281: 1 – 5.  
 
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 

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. 
 
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: Hebreeën 11: 1 - 34  
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Lied: 802: 1, 4, 5 en 6. 
1. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Refrein: Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
4. Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Refrein: 
 
5. Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refrein: 
 
6. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Refrein: 

 
Uitleg en overdenking: 
 
Lied: 823: 1, 4 en 5.  

1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werkelijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
4. Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 
5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
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Toelichting bij de gebeden: 
 
Gebeden: 
 
Slotlied: 416 1 - 4.       (staande) 
 

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. 
 
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: 
 
Zingen: Amen, amen, amen 
 
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)  

 


