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Orde voor de viering  
op zondag 29 mei 2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
7e zondag van Pasen 

Voorganger: ds. Jur Mellema  
Lector: Ineke de Vries 

Organist: Egbert Willegers 
 

VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom (ouderling)/Moment van stilte 
 
Aanvangslied          (staande) 
Psalm 66:1  

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 

 
Bemoediging:  v. Onze hulp is de Naam van de HEER 
   g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Groet:   v. De Heer zij met u. 
   g. OOK MET U ZIJ DE HEER. 

(Aansluitend gaan allen zitten.) 
 
Psalm 66:3  

3 Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 

 
Drempelgebed 
 
Psalm 66:7  

7 De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
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Kyrië 
 
Lied 305: 1, 2 en 3  Alle eer en alle glorie   (3vrs.) 

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:  
 
De bijbel gaat open  Bijbelkaars 
Lied 670:1 en 2  

1 Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

 
2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 

o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 

 
Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 t/m 21 
 
Uitleg en verkondiging 
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Lied 670:3, 6 en 7 
3 Ontsteek een licht in ons verstand 

en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

 
 
6 Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

 
7 Lof zij de Vader, lof de Heer 

die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en "Onze Vader". 
 
Collecte voor kerk en diaconie: PKN Jong Protestant  
 
Slotlied: Lied 704; 1, 2 en 3 (staande) 

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. 

 
2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
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. 
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Uitzending en Zegen.  
 

Amen, amen, amen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


