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Orde voor de viering 

op donderdag 26 mei aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. L. Wanders 

Organist: Janny van Ree  
 

VOORBEREIDING 
Welkom  (ouderling)/Moment van stilte 
 
Aanvangslied  
 
Zingen:  lied 280: 1, 4 
1 De vreugde voert ons naar dit 

huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 

4 Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 

de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 

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:  216 

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. 

 
Drempelgebed 
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Zingen Lied 146c: 1, 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! 

 
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! 

 
Kyriëgebed 
 Laten wij bieden om de nood van de wereld. 
   
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. 

 
De dienst van het woord 

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
 

1e Schriftlezing: 2 koningen 2: 1-15 
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Zingen: Lied 663 - 1 
1 Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

 
2e schriftlezing: Hebreeën 9: 24-28 
 
Zingen: Lied 663 - 2 

2 Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
3e Schriftlezing: Lucas 24: 49-53 
 
Zingen Lied 416: 1 en 4 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
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. 
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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. 

 
Collecte:   1. De stichting Exodus 
  2. eigen kerk 
 
Slotlied Lied 1010: 1, 3 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. 
 

3 Geef vrede, Heer, geef 
vrede, 

Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
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! 

 
Uitzending en Zegen. 

Amen 


