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Orde van dienst
voor de viering op vrijdag 20 juli 2018 in ‘Borgerhof’

Voorganger: Hessel Hansma
Pianospel: Joop de Vries

Pianospel

Welkom

Groet en bemoediging

Zingen:  Psalm 89: 1 en 7

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Gebed voor de nood in de wereld

Lofzang: Zo vrolijk als een vlinder van A.F. Troost (mel.: ‘Op bergen en in dalen’)
 
Zo vrolijk als een vlinder,
zo vrij en opgewekt, 
als één die ongehinderd 
de hemel heeft ontdekt, 
geloof en hoop gekregen, 
als vleugels aangedaan, 
de loze dood ontstegen 
ben ik mezelf voortaan.

Wat knelde is gestorven, 
wat kwelde is vergaan,
ons leven is verborgen 
bij God: een nieuw bestaan. 
Als Christus zal verschijnen, 
verschijnt Hij niet alleen, 
dan zingen al de zijnen 
in paaslicht om Hem heen.

Zo vrolijk als een vlinder 
leef ik voor U, o Heer;
de nacht boeit mij steeds minder, 
het daglicht des te meer. 
                                                     

Uw liefde zal mij laven –
ik ben van nu af aan 
in uw graf mee begraven 
en met U opgestaan!
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Lezen: Brief aan de Efeziërs 1: 3-14

Zingen: nr. 256 uit de zangbundel van Joh. de Heer

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit. 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

REFREIN:
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze, tel ze alle en vergeet er geen.
tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Drukken's levens zorgen u soms zwaar ter neer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên. REFREIN.

3. Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed,
weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. REFREIN.

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal,
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. REFREIN.
 

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 700: 1, 2 en 3

Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.

Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil – maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
sóms, soms éven – soms ook niet.
                                                

Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest
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Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de diaconale gave

Slotlied: Gezang 237

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan

Zegenbede

Pianospel
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