
 
 

 
Orde voor de viering 

op zondag 16 september 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Startdienst:  Thema “een goed gesprek” 

 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 
Organist: Caroline van der Laan 

 
VOORBEREIDING 

 
We luisteren voor de dienst naar orgelspel en naar  

 
“ken je mij” van Trijntje Oosterhuis 

Ref 
Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 
 

Ogen die door de zon heen kijken 

Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 

die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 

en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig 

 
Ref 

Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 

Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 

Heb je geroepen? Hier ben ik 
 

Ref 

Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 

Dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt, 

Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 

Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 

 
 

 
Ref 



Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 

Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 

Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 

Dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 

Dat ik alleen dit gezicht heb, 

geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 

gezien, genomen, 
door niemand minder? 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

 
Ref 

 
Welkom  ouderling van dienst 

 
Moment van stilte 

 
We zingen samen: Psalm 62 (nieuwe psalmberijming): 1, 3 en 6 

 

1.  God vind ik de diepste rust. 
 Stil word ik mij ervan bewust 

 dat Hij mij redt en mij zal sparen.  
 Hij is de rots van mijn bestaan 

 de burcht waar ik naartoe kan gaan. 
 Voor vallen zal Hij mij bewaren. 

 
3.  Vind rust bij God, mijn hart, wees stil! 

 Van Hem verwacht ik heil, ik wil 
 vertrouwen dat Hij mij zal sparen.  

 Hij is de rots van mijn bestaan 
 de burcht waar ik naartoe kan gaan. 

 Voor vallen zal Hij mij bewaren. 
 

6.  Gods eigen stem heb ik gehoord:  

 dat alle kracht Hem toebehoort 
  wat Hij meer dan eens verklaarde. 

 Ook bent U liefdevol en goed. 
 U die vergeldt wat ieder doet, 

 bepaalt van elke daad de waarde. 
 

Bemoediging en groet, gebed op de drempel: 
Vg: Here God, wij zijn hier samen, maar voordat we verder gaan, willen wij aan U 

belijden: 
Allen: Heilig is uw naam. 

VG: U schiep de hemel en de aarde, altijd blijft uw trouw bestaan. U laat nooit los wat 
U gemaakt heeft, 

 



Allen: Heilig is uw naam. 
Vg: God, wilt U ons helpen, hier op dit moment, leren en ontdekken hoe groot en goed 

U bent. 
Wij hebben U nodig, nu en voor altijd.  

Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid. 
Vg: God zegt: Ik geef jou genade. Wat je ook hebt fout gedaan, wil en zal Ik jou 

vergeven, 
Allen: Heilig is mijn naam. 

Vg: Ook geef Ik aan jou mijn vrede, die je nergens anders vindt. 

Ik bescherm je, heel je leven. Ik hou van jou, mijn kind. 
Allen: God, wilt U ons helpen, hier op dit moment, leren en ontdekken 

hoe groot en goed U bent. 
Wij hebben U nodig, nu en voor altijd. 

Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid. 
Amen 

 
We zingen: Lied 216: 1, 2 en 3 

 
1.  Dit is een morgen als ooit de eerste, 

 zingende vogels geven hem door. 
 Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

 beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

 vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

 al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3.  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
 licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

 Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
 dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Gebed voor de nood in deze wereld 

 
We zingen de lofzang: zo vrolijk als een vlinder  

 melodie: ‘Op bergen en in dalen’ / psalmen en gezangen bundel 1938) 
 

1. 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. 

2. 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. 
 

3. 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! 

Dienst van het woord 
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De bijbelkaars wordt aangestoken 

 
We zingen ‘Samen in het licht’  (kinderen naar de kindernevendienst) 

 

1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 

 
2. Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 
Uit de bijbel wordt gelezen: Marcus 8:27 – 9:1 ( uit bijbel in gewone taal) 

 
We zingen samen: Lied 533 : 1 t/m 6 

 
1. Daar komt een man uit Nazaret. 

Zijn naam is: Hij die mensen redt, 

en met de minsten wil Hij zich verbinden; 
zijn naam is bij vergetenen te vinden. 

Refrein: 
In Galilea zien we Hem, 

de Heer die in Jeruzalem 
bespot wordt en geslagen, 

in Galilea moet je naar Hem vragen. 
 

2. Hij is gedoopt in de Jordaan. 

Hij durft een nieuwe weg te gaan 
en Hij wil mensen van hun angst genezen, 

waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen. 
Refrein: 

 
3. In het verborgen trekt Hij rond. 

Verhalen gaan van mond tot mond, 

in Galilea gaan geheimen open, 
de hopelozen durven weer te hopen. 

Refrein: 
 

4. Wie is die vreemde Joodse man, 
die nergens thuis is in het land? 

Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten. 
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten. 

Refrein: 
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5. Jeruzalem, de koningsstad 

heeft Hij zo vurig lief gehad: 
daar moet de koning wel tevoorschijn treden, 

daar was Hij thuis en daar heeft Hij geleden. 

Refrein: 
 

6. Er komt een man uit Nazaret. 
Zijn naam is: Hij, die mensen redt, 

en bij de doden is Hij niet te vinden, 
Hij wil zich met de levenden verbinden. 

Refrein 
In Galilea overal 

klinkt het verhaal van Jezus al. 
Het zal niet meer verdwijnen, 

en midden onder ons zal Hij verschijnen.
 

Korte overdenking: “een goed gesprek” 
 

Verwerking: kerkgangers gaan in gesprek over de vraag:  

    Wie is Jezus voor u/jou? 
 

We zingen samen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 
 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad.

3. Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

4. In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 

tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid.

 
Kinderen in het midden 
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Dienst van het antwoord 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader (uit bijbel in gewone taal) 

 

Onze Vader in de hemel, 
laat iedereen u eren. 

Laat uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 

net zoals dat in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, 
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. 

Help ons om nooit tegen u te kiezen. 
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. 

Want u bent koning, 
u regeert met grote macht, 

voor altijd. Amen. 
 

Mededelingen 

 
Inzameling van onze gave voor de diaconie 

 
We zingen samen: Lied 416: 1, 2 en 3 

 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Heenzending en zegenbede 
 

We zingen samen: Lied 416: 4 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.   

 
Orgelspel 
 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 
 

 
Na de dienst is er koffie, thee en fris met wat lekkers! 


