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           Orde voor de viering op 
                                                        zondag 8 augustus 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

                   Voorganger: ds.Reinier Kleijer (Haren) 
Lector: Dienie Krijgsman 

Organist: Caroline van der Laan 
Solozanger: Marjanne Vischer 

 
Muziek en Orgelspel 
 
Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING 
 
Moment van stilte 
 
Aanvangslied:  Lied 178 uit ‘D.V. ‘             [Allen gaan staan] 
   (Melodie: Lied 348 LB)  
 
1. Dit is Uw huis. 
Hier wilt U ons ontvangen, 
wij die zo naar een glimp van U verlangen. 
God – laat dit voelen als ons thuis. 
 
2. Dit is Uw huis. 
Hier willen wij U bidden: 
Wees met Uw Geest van liefde in ons midden 
en stort die Geest over ons uit. 
 
3. Dit is Uw huis. 
Hier willen wij U danken 
met onze woorden, met verstilde klanken, 
met hart en ziel en stemgeluid. 
 
Bemoediging en Groet. 
 
Drempelgebed 

[Daarna gaan allen zitten] 
4. Dit is Uw huis. 
Hier sterkt U ons met woorden 
waarmee U zich vandaag wilt laten horen,  
ver boven al ons spreken uit. 
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Gezongen  Kyrie (1-5) en Gloria (6) Lied 27 uit ‘Zeven maal zeven’ 
      (melodie: Lied 215 LB)  
 
1. Wanneer door grof en bruut geweld 
het mensenleven niet meer telt, 
laat ons dan voelen, lieve God, 
hoe U begaan bent met ons lot. 
 

2. Wanneer de godvergeten haat 
kraters in  deze wereld slaat,  
laat ons dan merken, goede God, 
hoe dat met Uw bedoeling spot. 

3 .Wanneer de aarde donker ziet 
door kostbaar bloed dat men vergiet,  
prent ons dan weer Uw liefde in  
en geef ons leven daarmee zin. 
 

4. Als mensen worden weggemaaid, 
er angst en huiver wordt gezaaid, 
geef ons dan moed en geef ons lef 
die onze wanhoop overtreft. 

 
5. Als ons bestaan ontluisterd word, 
de zon voor ons verduisterd wordt, 
door alles wat ons overkomt, 
zie dan in liefde naar ons om.  
. 

5. Zo bidden wij Kyri-eleis 
bij al wat er op aarde krijst 
en schreeuwt om vrede en om recht. 
Want U bent toch aan ons gehecht?! 

6 .Wij zingen – de ellende moe – 
U bovenal ons loflied toe 
omdat U louter goedheid bent 
en Uw geduld geen einde kent. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
Inleidende woorden bij de lezingen 
 
Eerste lezing: Prediker 12 vers 1 – 8 
 
Zingen:  Lied n.a.v. Prediker 12 vers 1 – 8 uit ‘Hemeladem’ 
  (Melodie: Lied 134 LB) 
 
1. Wanneer de jaren tellen gaan, 
breekt er een levensfase aan  
waarin de krachten minderen,  
– gebreken ons gaan hinderen. 
 

2. Het zicht, de snelheid, het gehoor, 
het wordt – zo zegt de metafoor – 
allemaal minder dan weleer 
en dat proces wordt niet gekeerd.

3. Laat niet de vreugde overgaan. 
Geniet van wat  in het bestaan 
geluk en blijdschap heeft bewerkt, 
het welbevinden heeft versterkt. 
 

4. Weet dat de adem wederkeert 
naar God de Schepper, – naar de Heer 
die ooit het kostb’re leven gaf 
en ons niet loslaat in het graf.

Tweede lezing:  Deuteronomium 34 vers 1 – 7 
 
Zingen:  Lied 753 vers 1, 2, 3 en 6 (Liedboek) 
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1. Er is een land van louter licht 
waar heil’gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn. 
 

2. Daar is het altijd lentetijd. 
In bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

3.Men ziet het veld aan d’ overkant  
in groene luister staan  
als Israël ‘t beloofde land  
zag over de Jordaan. 
 

6. God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in U zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn. 

Uitleg en Verkondiging 
 

Zingen:  756 vers 1, 2, 4 en 5 (Liedboek) 
 
1. Laat komen,.Heer, Uw Rijk, 
Uw koninklijke dag, 
toon ons Uw majesteit, 
Messias, Uw gezag. 
 

2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God,  
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood?

4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggegaan 
in deze wereldtijd? 
 

4a. Dat alles wat ons schaadt 
en onze levens schendt 
uiteindelijk vergaat, 
– dat het wordt afgewend. 

5. Dat alle tirannie  
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn. 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dienst der gebeden 
 Dankzegging,  voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’. 
 
Slotlied:  Lied 151 uit ‘GrenStaal’       [Allen gaan staan] 
  (melodie: Lied 247 LB) 
 
1. Om God te eren zingen wij ons lied 
in het geloof dat Hij ons hoort en ziet.  
Hij gaat met ons op onze levensweg.. 
Opnieuw wordt ons Zijn zegen toegezegd. 
 
2. Om God te eren zingen wij ons lied. 
Niets doet Haar liefde en Haar trouw teniet.  
En met dit lied dat naklinkt in ons hart  
gaan wij de nieuwe week in die nu start. 
‘ 
Uitzending en Zegen 
 

Orgelspel 
 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

U kunt uw gift ook overmaken via GITV of via de bankrekeningnummers  
die te vinden zin in Samenspraak en op de website 


