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Visscher 
Orde voor de viering 

op zondag 12 september aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: dhr. L. Wanders 
Organist: Harm Timmer 

Lector: Marjanne Visscher 

 
VOORBEREIDING 
Welkom  (ouderling)/Moment van stilte 

 
Aanvangslied (allen gaan staan) 

 
Zingen Lied 136: 1, en 12 

1 Loof de Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 
 

12 Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 

die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

 
Bemoediging:  

Vg: Onze hulp is de Naam van de HEER 
G: Die hemel en aarde gemaakt 

Vg: Zijn trouw duurt eeuwig 
G: Het werk van Zijn Handen laat Hij niet los. 

 

Zingen Lied 136: 11 
11 Loof de Heer, die in de nacht 

der vernedering aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 

door zijn gunst die eeuwig blijft. 
 

Drempelgebed 
Laat ons bidden op de drempel van deze dienst. 
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Zingen Lied 314: 1, 2 en 3 

1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 
2 Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 
 

Kyriëgebed 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in de wereld. 

 

Zingen Lied 305: 1, 2 en 3 
1 Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 
 

2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
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De dienst van het woord 

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
 

1e Schriftlezing: Jesaja 45: 20-25 
 

Zingen Lied 139: 3 en 4 
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? 

 
4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 

Al steeg ik op in ’t hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 

Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 

altijd en overal omringen. 
 

2e Schriftlezing: Marcus 9: 14-29 
 

Zingen Lied 544: 1 en 2 
1 Christus naar wie wij heten 

heeft met zijn groot geduld 

de wet en de profeten 
ten einde toe vervuld. 

Maar ons is aangezegd, 
tot aan het eind der dingen 

de uitgang te volbrengen, 
de lange lijdensweg. 

 
2 Geen licht is ons gebleven, 

er is geen God te zien, 
de dagen alle zeven 

en de geboden tien, 
dan deze ene naam; 

die naam is alle nachten 
ons heimelijk verwachten, 

ons innerlijk geheim. 

 
Uitleg en verkondiging 

 
 

Orgelspel 
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Dienst van het ANTWOORD 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk het "Onze 
Vader"  

 
Collecte:   1. De stichting Exodus 

  2. eigen kerk 
 

Slotlied: Lied 835, 1 t/m 4 (staande) 

1 Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

 
2 Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 
 

3 Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 
 

4 In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
Uitzending en Zegen. 

 

Zingend 
 

Amen, amen, amen 

 

 


