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Orde voor de viering  
op vrijdag 17 augustus 2018 aanvang 14:30 uur  

in de Borgerhof 
Borgerhofdienst 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma  
Pianist: Joop de Vries 

 
Voorbereiding 
Pianospel 
 

Welkom 
 
Wij zingen: Psalm 100: 1 en 2 

1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

  
2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 
Groet en bemoediging, gebed op de drempel 
 
Wij zingen: Psalm 100: 3 en 4 

3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 
4 Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
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Gebed voor de nood in de wereld 
 

Wij zingen de lofzang: Psalm 150: 1 en 2 
1 Loof God, loof Hem overal. 

Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

Dienst van het woord 

 
Gebed bij de opening van de bijbel 
 
Schriftlezing: Efeziërs 4: 1-16 
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Wij zingen: Lied 968: 1 en 2 
1 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. 

 
2 Door God bijeen vergaderd, 

één volk dat Hem behoort, 

als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Wij zingen: Lied 968: 5 

5 Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Dienst van het antwoord 

 
Dank- en voorbeden, stilte en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven voor de diaconie 
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Wij zingen het slotlied: Lied 885: 1 en 2 
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Heenzending en zegenbede 
 
Pianospel  

 
 
 


