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           Orde voor de viering op 
                                                                zondag 23 oktober aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

                                                                Voorganger: ds. Reinier Kleijer (Haren)                               
                                           Organist: Geert Meendering 
                                                                                       Lector: Miranda Wilms 
                                                                                Protestants Kerkkoor Borger 
                                                           (ingestudeerd door dirigent Halbe de Jong)                                

 
Orgel 
 
Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING: 
 
Stilte 
 
Gezongen Bemoediging met woorden uit de Psalmen 103 en 124 
     (Lied 103–I uit ‘Gezangen voor de liturgie’) 

[Allen gaan staan] 
Koor:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   Hij is voor ons een barmhartige Vader 
   en tot in eeuwigheid duurt Zijn trouw. 
Koor en ALLEN: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER 
   EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW. 
Voorganger: Hij roept mijn leven weg uit het graf, 
   Hij maakt mijn dagen vol van geluk 
   en als een arend herleeft mijn jeugd. 
Koor en ALLEN: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER 
   EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW. 
Voorganger: Deze God beschuldigt ons niet, 
   nooit zal Hij kwaad met kwaad vergelden, 
   groter dan onze zonden is Hij. 
Koor en ALLEN: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER 
   EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW. 
Voorganger: Zoals een man voor zijn zonen barmhartig is, 
   zo is Hij voor ons een barmhartige Vader. 
   Hij kent ons toch, Hij heeft ons gemaakt. 
Koor    Onze hulp is de Naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   Hij is voor ons een barmhartige Vader 
   en tot in eeuwigheid duurt Zijn trouw. 
Koor en ALLEN: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER 
   EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW.   
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Gesproken groet  
 
Voorganger: De Heer zij met u. 
ALLEN:  OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Drempelgebed              [Daarna gaan allen zitten] 
 
Kyrië en Gloria  Lied 199 uit ‘D.V.’ (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 825 LB) 
 
Koor:  Vanuit de chaos van vandaag, 
  de nood en de ellende, 
  bidden wij zingend met de vraag 
  om ‘t onheil af te wenden. 
  God, – houd ons vast, – zie naar ons om, 
  dat nooit Uw Naam op aard’ verstomt. 
  Laat ons Uw liefde kennen! 
 
  Vanuit de chaos bidden w’ U: 
  God, hoor onze gebeden. 
  Verlos de wereld, hier en nu, 
  zie hoe er wordt geleden. 
  Ontferm U, Heer, en laat ons niet 
  ten onder gaan in ons verdriet. 
  Leg in ons hart Uw vrede. 
 
ALLEN: Wij zingen U ons gloria 
  omdat wij vast geloven: 
  Uw goedheid en Uw liefde gaan 
   de narigheid te boven. 
  Al gaat het kwade nog steeds voort, 
  – het heeft geenszins het laatste woord. 
  God, U willen wij loven. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Inleidend woord 
 
Met de kinderen (die daarna naar hun eigen viering gaan) 
 
De Bijbelkaars wordt aangestoken 
 
Eerste lezing: Handelingen 2 vers 41 – 47 
 
Zingen:  Lied 113 uit ‘D.V.’ vers 1 – 4 (melodie: Lied 650 LB) 
 
Koor:  1. De kerk van het begin    
  was van Gods Geest vervuld,   
  – deed alles eensgezind    
  en was aanstekelijk.    
 



3 
 

ALLEN: 2. Betrokken op elkaar 
  vierde men dag aan dag 
  samen het Avondmaal 
  – men putte daaruit kracht. 
 
  3. En ze vereerden God 
  door hun manier van doen, 
 l eefden naar Zijn gebod 
  en deelden geld en goed. 
 
Koor en ALLEN: 
  4. Hoezeer de kerk verwerd, 
  – hoe vaak ze is ontspoord, 
  nooit is Gods Geest versperd, 
  – die gaat nog altijd door. 
 
Tweede lezing: Mattheus 28 vers 16 – 20 
 
Zingen: Lied 362 vers 2 en 3 (Liedboek) 
 
2. Hij, die ons in Zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt, 
– vrees niet: Hij gaat met ons, al onze dagen. 
 
3. Van U is deze wereld, deze tijd, 
U heeft Uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
Uw Woord de bron waaruit wij  willen drinken. 
U, die tot hiertoe onze toekomst zijt, 
– dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel   
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Zingen: Lied 723 vers 2 (Liedboek) 
 
2. O Heer, Uw onweerstaanbaar Woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen, 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 

U heeft de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ‘t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar Uw woning. 

 
Gebeden (Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
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Collecte 
 
Slotlied: Lied  183 uit ‘Zangen van zoeken en zien’  (melodie: Psalm 146) 
 
ALLEN: 1. Wees de grond onder mijn voeten, 
  wees het dak boven mijn hoofd; 
  wijs mij richting op de route 
  naar de toekomst, – ons beloofd. 
  Wees de bron waaruit ik put 
  liefde, vrede en geluk. 
 
Koor:  2. Wees de stem in onze stilte 
  en het oor dat ons verstaat; 
  wees de warmte als de kilte 
  onze liefde sterven laat. 
  En geef steeds betekenis 
  aan de vraag wat leven is. 
 
ALLEN: 3. Wees de ziel van mijn gedachten, 
  wees de drijfveer van mijn hand. 
  Breng het Rijk dat wij verwachten 
  mede door ons doen tot stand. 
  Inspireer ons dag aan dag 
  met Uw Geest en geef ons kracht. 
 
ALLEN  4. Wees de zekerheid als twijfel 
en  ons verlamt tot op het bot. 
Koor:  Laat in ons het inzicht rijpen 
  van wat mensen noemen: ‘God’. 
  En zaai twijfel in mijn geest 
  als ik U te zeker weet. 
 
Gezongen zegen:  Lied 227 uit ‘D.V.’ (melodie: Lied 243 LB) 
 
Allen   1. Wij gaan van hieruit weer op weg 
   met wat God ons heeft toegezegd: 
   dat Hij ons zegent en behoedt, 
   ons dagelijks met liefde voedt. 
 
Koor (als canon) 2. De Heer wendt Zijn gelaat tot u 
   en schenkt u vrede – hier en nu. 
   Hij laat het licht van Zijn gelaat 
   over u schijnen waar u gaat. 
 
Daarna zingen Gemeente en Koor het tweede couplet nogmaals, – nu als canon. 
De Gemeente begint. 
 
Gesproken zegen 
 
Orgelspel  
 


