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Orde voor de viering 

op zondag 14 november aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. L. Wanders 

Organist: Caroline van der Laan 
Lector: Kees van Kempen 

 
VOORBEREIDING 
Welkom  (ouderling)/Moment van stilte 

 
Aanvangslied: psalm 98 1 en 2 (allen gaan staan) 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 

Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Bemoediging:  

Vg. De Heer zij met u en met jou! 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER! 

Vg. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
    G: DIE WAS, DIE IS EN DIE KOMT, 

Vg. die trouw is zonder einde 
G: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN. 

 

Zingen:  Lied 136 1, 2, 12 en 13 
1 Loof de Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 
 

 

2 Geef de God der goden eer, 

jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 

trouw door alle tijden heen. 
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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. 
 

13 Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 

want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

Drempelgebed 
 

Zingen Lied 538 , 2 en 4 
2 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 
 

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. 
 

Kyriëgebed 

Na elke gebedsintentie zingen uit GOTZ lied 63b 
 

Zingen Lied 305 1, 2 en3 
 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! 
 

De dienst van het woord 
Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 

 
1e Schriftlezing: Exodus 30: 11-16 

 
Zingen Lied 314: 1 en 2 

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. 
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2e Schriftlezing: Marcus 12: 38 – 13: 2 
 

Zingen: de acclamatie, 339c 

U komt de lof toe, 
U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Zingen Lied 320 vers 1 

1 Wie oren om te horen heeft 
hoor' naar d' wet die God hem geeft: 

gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 

Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 

 
Dienst van het ANTWOORD 

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

Lied 1006 
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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Collecte:   1. De stichting Exodus 

  2. eigen kerk 

 
Slotlied: Lied 802: 1, 4, 5 en 6 

1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
4 Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang. 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
5 Velen, die de moed begaf, 

blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 
Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 
 

6 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Uitzending en Zegen. 
 

Amen, amen, amen 


