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Orde voor de viering 

op zondag 24 juli aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: dhr. L. Wanders 

Organist: Egbert Willegers 
Lector: Hellen Woltmeijer 

 
VOORBEREIDING 
Welkom  (ouderling)/Moment van stilte 
 

Aanvangslied (allen gaan staan) 
 

Zingen:  Lied 139: 1 en 2 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen

Bemoediging:  
Vg: De Heer zij met u en met jou! 
Gm: OOK MET U ZIJ DE HEER! 
Vg: Onze hulp is de Naam van de Heer 
Gm DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg: die licht schiep in het donker 
Gm EN LEVEN UIT DE DOOD. 

 

Zingen:  Lied 868: 1, 4 en 5 (Lof zij de Heer, de almachtige….) 
1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 

5  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
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Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 413: 1 en 2 
1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2 Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

Kyriëgebed 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in de wereld. 
 Vg: daarom noemen wij Uw naam en bidden wij samen:. 
 Gemeente: Heer, ontferm U (63B uit GOTZ) 
 
Zingen: Lied 413: 3 
Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 
 
De dienst van het woord 

Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 
 

1e Schriftlezing: Genesis18: 16-33 
 
Zingen Lied 138: 1 en 4 
1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 

4 Als ik, omringd door tegenspoed,  
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o levensbron, / wil bijstand zenden. 

 
2e Schriftlezing: Lucas 11: 1-13 
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Zingen Lied 320: 1, 3 en 5 
 
1 Wie oren om te horen heeft 
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden. 
 

3 Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand. 
Spijzig de͜ armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 

 
   5 De liefde spreekt haar eigen taal, 
   alle͜ kwaad ͜ bedekt zij duizendmaal – 
   vergeef al wie u griefde. 
   Dit lied zal in de lucht opgaan, 
   maar blijve͜ in ons de liefde. 
 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Dienst van het ANTWOORD 
 
Lied 340b, apostolische 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. 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"  
 
Collecte:   1. De stichting Exodus 
  2. eigen kerk 
 
Slotlied: Lied 802: 1, 3, 4 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. 
 
3 Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
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. 
 
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 
 

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee en fris 


