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Orde voor de viering  
op zondag 3 oktober 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

ISRAELZONDAG 
Thema: “Waarom oordelen” 

Voorganger: ds. M. van ‘t Hof 
Lector: Kees van Kempen 
Organist: Egbert Willigers  

m.m.v. Protestants kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

 
Muziek voorafgaande aan de dienst 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen : Intochtpsalm: Psalm 89: 1 en 7 

Koor 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 
Allen  7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 
Bemoediging 

Vg   Onze hulp is in de naam van de Heer 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
GM  EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON 

 
Groet 

Vg   De Heer zij met u 
GM  OOK MET U ZIJ DE HEER 

 
Staande zingen: lied 305: 1 (“Alle eer en alle glorie’) 

Allen 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 
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Gezongen gebed van lofprijzing en vergeving (koor): lied 103 e.(‘Bless the Lord’): 
1(koor), 2(koor/allen), 3 (allen) 

Koor 1 Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 

Hij vergeeft je alle schuld, 

Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
je leven koopt Hij vrij van het graf, 

Hij omringt je met liefde en goedheid. 
 

Koor/allen 2 
 Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 
De Heer is barmhartig en genadig, 

geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
 

Allen 3 Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 

Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 

zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 
 

 
Gezongen gebed om de Geest: lied 326 (“Van ver van oudsher aangereikt’): 1, 2 , 3 en 5 

Koor 1 Van ver, van oudsher aangereikt, 

een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 

weer vlees geworden, opgestaan! 
 

Allen 2 Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 

gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

 
Koor 3 Dit woord blijft leven in een lied. 

Waar mensen zingen sterft het niet, 

als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

 
Allen 5 Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult 
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Lezing: Johannes 8: 1 -11 
 
Muzikale beantwoording  
 
Overweging 
https://www.youtube.com/watch?v=0DHt04A4IPc 
 
Zingen: lied 834: 1, 2  en 3  

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden: voorbeden  
       stil gebed 
                 Onze Vader (koor, versie uit Taizé)  
 
Slotlied: Lied 305: 2 en 3 (‘Alle eer en alle glorie’)  

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! 

 
 
 
Wegzending  
 
Zegen die driemaal met ‘amen’ wordt beantwoord 

https://www.youtube.com/watch?v=0DHt04A4IPc

