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Orde voor de viering 

op zondag 24 oktober aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. Lauwrens Wanders 

Organist: dhr. Egbert Willigers 
Lector: mw. Hanny Luinge 

 
VOORBEREIDING 
Welkom  (ouderling)/Moment van stilte 
 
Aanvangslied Lied 216: 1, 2 en 3    (allen gaan staan) 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
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. 

Groet: 
  Vg: De heer zij met U 
  G:  Ook met u zij de heer 
 
Zingen  Lied 704: vers 1 en 3    (allen gaan zitten) 

1 Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
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3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
Drempelgebed 
 
Zingen Lied 299j: 1 en 2 

1 Om de mensen en de dieren, 
om de honger en de dood, 
om de kleinen en de groten, 
al uw schepselen in nood, 

 
2 om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 
Kyriëgebed:  Lied 300b 

V:  God van ons leven, open ons hart 
en maak het zo wijd als de wereld 
waarover wij roepen als voor onszelf: 

G:  Heer ontferm U 
 
V:  Over het onschuldige bloed op aarde 

van alle vermoorden en alle verminkten, 
de slachtoffers van haat en verraad: 

G:  Heer ontferm U 
 
V: Over alle kinderen voor wie geen plaats is, 

die worden geboren in oorlogsrumoer, 
in armoede, honger en dorst: 

G: Heer ontferm U 
 
V: Over wie een zwaar lot moeten dragen, 

daklozen, doellozen, eenzame zielen, 
geschonden naar lichaam en geest: 

G: Heer ontferm U 
 
V: Over degenen die worden vervolgd, 

die worden vernederd en gekleineerd, 
en die men belastert en schendt: 

G: Heer ontferm U 
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V: Over de mensen die worden vergeten, 
door niemand geacht of geborgen, 
die te gering zijn om te gedenken: 

G: Heer ontferm U 
 
V: Over wie leven in angst, pijn en zorgen, 

over wie bang zijn om te sterven, 
en over onszelf in het uur van de dood: 

G: Heer ontferm U 
 
Zingen Lied 1010: 1 en 4 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

 
4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
De dienst van het woord 

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
 

1e Schriftlezing: Jesaja 59: 9-19 
 
Zingen Lied 177: 1, 2 en 3 

1 Daar komt de man uit Anatot, 
hij deelt de woorden uit van God: 
hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Maar niemand luistert naar zijn stem, 
in heel Jeruzalem. 

 
2 Het volk is doof, het volk is blind, 

het slaat de woorden in de wind: 
hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Voor vreemde goden knielt het neer; 
vergeten is de Heer. 
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3 Waarom, o volk van Israël, 

waarom is God niet meer in tel? 
Hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Hij die ons riep in de woestijn, 
wil onze Vader zijn! 

 
2e Schriftlezing: Marcus 10: 46-52  
 
Zingen Lied 839: 1 en 3 

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
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Dienst van het ANTWOORD  
 
Lied 340b, apostolosiche geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"  
 
Collecte:   1. De stichting Exodus 
  2. eigen kerk 
 
Slotlied: Lied 146c, 1, 4, 6 en 7 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

 
4 Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, – 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houdt ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 
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6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

 
7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
 
Uitzending en Zegen. 

 
Zingen: Amen, amen, amen 
 


