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Orde voor de viering 

op zondag 13 november aanvang 10.00 uur 
Avondmaal in de Goede Herderkerk 

            
 

       Voorganger: Ds. Jur Mellema 
Ouderling van dienst: Anke Prins 

Organist    : dhr.Egbert Willergers 
                 Lector  :  Roelie Bouwknecht 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom  (ouderling) Moment van stilte 
 
Aanvangslied (staande) 
 
Psalm 84:1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
    
 
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. 
 
Psalm 84:2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
Kyriëgebed   
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Psalm 84:6 
  
6 Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
De dienst van het woord:  
 
(Bijbelkaars aansteken aan Paaskaars.)  
 
Lied 317: 1 en 2 Grote God, Gij hebt het zwijgen 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoo

1e Schriftlezing: Exodus 3 vers 1 t/m 15 Lector: Roeli Bouwknecht 
 
Lied 317: 3 Roep ons uit de doodse dalen 
Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil´ge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
Inleiding. 
 

2e Schriftlezing: Lucas 20 vers 27 t/m 40 Lector: Roeli Bouwknecht 
 

Verkondiging. 
 

Orgelspel  
 
Lied 653:1 
 

1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
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Dienst van het ANTWOORD  
 
Nodiging 
 
 
Lied 340b "Ik geloof in God de Vader, 
k 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. 
 
Lofprijzing 
 
Lied 405:1,4 (zonder voorspel) 
1Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
instellingswoorden Tafelgebed (Map liturgie) 
 
Brood en wijn 
 
Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil gebed en "Onze Vader". 
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Slotlied: (staande) 
 
Lied 727:1 
 
1 Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
   
2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 
3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 
 
10 Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
 
Uitzending en Zegen. 
 
Gezongen  
 

Amen, amen, amen. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


