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Orde voor de viering 

op zondag 25 juli 2021 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. L. Wanders 

Organist: Egbert Willigers 
 

VOORBEREIDING 
Welkom  (ouderling)/Moment van stilte 
 
Aanvangslied (allen gaan staan) 
Lied 218: 1, 4 en 5 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

 
4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 

altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

 
5 Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
 
Bemoediging:  v. Onze hulp is de Naam van de HEER 
   g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 



 
 
 

2 
 

 
 

Drempelgebed 
 Laat ons bidden op de drempel van deze dienst. 
 

 
Lied 139: 1, 3 en 6 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

 
3  Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 

Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
Hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 

6 Wanneer ik mij geborgen dacht 
in ’t vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 

 
Kyriëgebed 
 
Zingen: Lied 538 vers 3 en 4 

3. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

 
4. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
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De dienst van het woord 

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
 

1e Schriftlezing: Jesaja 63: 7-14 
 
Zingen: gezang 467 (LdK) 2, 3 en 4 

2 O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder 't stormen rustig sliep 
en wandeld' 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 broeders, 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. 
 

2e Schriftlezing: Marcus 6: 45-52 
 

Zingen: Lied 917: 1, 3 en 4 
1 Ga in het schip, zegt Gij, 

steek van het strand. 
Vaar tegen wind en tij, 
vaar naar de overkant, 
wacht daar op Mij. 

 
3 Wij zien alleen nog maar 

water en wind. 
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint, 
weten niet waar. 
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4 Wandelt Gij als een schim 
over het meer? 
Werd Gij een verre glimp? 
Heer, zijt Gij onze Heer, 
kom van de kim! 

 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Dienst van het ANTWOORD 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen "Onze Vader"  
 
Dankgebed 

. 
Laten wij nu zingend in ons gebed tot u komen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lKw_oAudVMg 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen 
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Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collectie 
is voor de stichting Exodus en de collecte bij het uitgaan is voor 
onze eigen kerk. 
 

Collecte:   1. De stichting Exodus 
  2. eigen kerk 
 
Slotlied: Lied 675, 1 en 2 (staande) 

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! 
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Uitzending en Zegen. 
Laten wij vragen om de zege van de Heer. 
 
 
Amen 

      
 


