
1

Orde van dienst
voor de viering op zondag 12 augustus

Voorganger: pastor Hessel Hansma
Orgel: Geert Meendering

Kind van de zondag: Jilda Reinders

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Stilte

We zingen: Psalm 92: 1, 3                                              (we gaan staan)

Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst, zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt, houdt ons uw hand geborgen.

Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, de werken  uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken.

Bemoediging, groet en drempelgebed

Vg: Onze hulp mogen we zoeken en vinden 
in de Naam van onze God: "Ik zal er zijn voor jou" 

ALLEN: ZIJN NAAM ZAL UITEINDELIJK ALLES GOED MAKEN 
VREDE, LICHT EN LEVEN VOOR ALLE MENSEN

Vg: Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van die God 
ALLEN: VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST 

Vg: O God, nu we zo samen in de kerk zijn vandaag bidden wij u of u ons
wil aanraken met uw Geest. Dat we met hart en ziel betrokken zijn op
U en elkaar. 

ALLEN: AMEN
    (we gaan weer zitten)

We zingen ons morgenlied: Lied 221: 1 en 2
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Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Gebed voor de nood in de wereld

We zingen de lofzang: Lied 968: 1 en 4

De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
In ’t woeden aller tijden

is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken bijbelkaars

Kinderen in het midden

We zingen: We gaan voor even uit elkaar

Bijbellezing: Marcus 7: 24-30

We zingen: Lied 647: 1, 2, 3 en 4

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
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Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Uitleg en verkondiging

We luisteren naar meditatief orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebedsintenties

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

We zingen ons slotlied: Lied 345: 1 en 3

Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, –
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

Uitzending en zegenbede

Dat onze handen zich blijven openen voor God, voor elkaar, 
dat onze voeten de lieflijke weg van vrede gaan met elkaar, 
dat onze tong de woorden vindt die helen en vertroosten, in zorg om elkaar, 
en dat in ons Gods licht niet dooft, 
daartoe zegene ons de Eeuwige, alle dagen van ons leven,

Gezongen ‘Amen’

Orgelspel
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