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Orde voor de viering 

op zondag 12 juni aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Lauwrens Wanders 

Organist: Ria Hoving 
 

VOORBEREIDING 
Welkom  (ouderling)/Moment van stilte 
 
Aanvangslied (allen gaan staan) 
 
Zingen:  lied 280: 1, 6 en 7 

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. 
 

6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

  7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
  maar blijven zal de kracht 
  die wie hier schuilen verder leidt 
  tot alles is volbracht. 
 

 

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:  Lied 704: 1,2 en 3 
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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Drempelgebed 
Laat ons bidden op de drempel van deze dienst. 
 
Zingen Lied 807: 1, 2 en 5 
1 Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 

2 De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 

 
5 Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 

Kyriëgebed 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in de wereld. 
Gemeente antwoord met “heer ontferm U” (lied 63b uit GOTZ) 
 
Zingen Lied 305 1, 2 en 3 
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: Spreuken 8: 22 - 31 
 
Zingen Lied 839: 1 
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. 
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2e Schriftlezing: Johannes 3: 1-16 
Zingen Lied 675: 1 en 2 
1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja

 

Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 

Dienst van het ANTWOORD 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"  
 

Collecte:    
 

Slotlied: 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! 
 

Uitzending en Zegen. 
 

Zingend Amen, amen, amen 


