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Orde voor de viering  
op zondag 16 oktober  2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Ds. J. Bode-Huizinga  
Lector: Ineke de Vries  
Organist: Ria Hoving 

Voorbereiding 
 
Aanvangslied: 23 b : 1 en 2 

1 De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

 
2 De Heer is mijn herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 

 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: lied 139 : 1, 2 en 3 

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. 

 
3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 

Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
Hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
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Gebed van de zondag 
 
Zingen Lied 1008: 1 

1 Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Aansteken bijbelkaars (door lector) 

Lezen: Mattheus 5: 1-16  BGT  
 
Zingen NLB 990  

1 De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
de knechten mogen heersen, 
de dienaar heet een zoon. 

 
2 O Heer, o eerstgeboren 

van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 

 
3 Gij die als allerlaatste 

ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 

 
4 Wie zelf zich hoog verheffen, 

die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 

 
5 Maar wie zich heeft gebogen 

voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 

 
6 De laatsten worden de eersten, 

wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 
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Overweging   
 
Orgelspel  
 
Dienst van het antwoord  
 
Zingen NLB 146 c : 1, 5 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! 

 
5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 

Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
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! 

 
 
Afkondigingen  
 
Gebeden   
 
Collecte  
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Slotlied: NLB 686 : 1 en 2  
1 De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

 
2 Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 
 
Uitzending en zegebede  
 
Amen (gezongen) 
 


