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             Orde voor de viering 

op zondag 14 october 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

    Thema: Kansen voor kinderen 
 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
Medewerking: leden ZWO en mevr. Evelien Vrolijk (Kerk in Actie) 

       Kind van de zondag:Hanneke Seton   

Muzikale begeleiding: Geert Meendering 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad en kinderen 

We zingen: Kijk eens om je heen   
 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 

 
Voorbereiding 

 
Moment van stilte 

( we gaan staan) 
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Lied van het begin: Psalm 130: 3 en 4 

 
3 Ik heb mijn hoop gevestigd 

op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 

wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 

wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 

uw lichtend aangezicht. 
 

4 Gij al Gods bondgenoten, 

zie naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten 

tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 

Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 

van onrecht en van schuld.

Bemoediging, groet en drempelgebed  
V: 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 

V: We groeten elkaar met de liefde en goedheid van die God 
Allen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 
V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, - 

Allen:  ZIE ONS HIER STAAN.  
V: wij die van U hebben gehoord, -  

Allen: HOOR ONS AAN.  
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,-  

Allen: WEES ONZE HULP. 
V: en dat Gij alles hebt gemaakt, -  

Allen: MAAK ALLES NIEUW,  
V: en dat Gij ons bij name kent, - 

Allen:  LEER ONS U KENNEN,  
V: die de bron van leven wordt genoemd, - 

Allen:  DOE ONS WEER LEVEN, 

V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
Allen:  WEES HIER AANWEZIG. 

( we gaan zitten)  
Zingen morgenlied: Lied 214: 1, 3, 4 en 8 

1 Het licht dat weer opnieuw begon, 
de dag, de pas ontwaakte zon, 

verhogen Hem die boven is 
en die alleen te loven is. 

 

3 Laat uw geweten zuiver zijn, 
helder als dag en zonneschijn, 

want God ziet alles van omhoog 
klaar als de dag met helder oog. 

4 En laat uw licht als hemellicht 

schijnen voor ieders aangezicht, 
zodat het ieder helder is 

dat God uw licht, uw helper is. 
 

8 Lof zij de Vader, eeuwig licht, 

de Zoon, zijn enig aangezicht, 
lof zij de Geest, der liefde vuur, 

loof God vandaag van uur tot uur!

 

Kyriegebed  
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Dienst van het Woord 

 

Aansteken bijbelkaars door kind van de zondag 
 

Kinderen in Oeganda door Evelien Vrolijk  
 

Kinderen naar de kindernevendienst  
Aansteken van de Bijbelkaars en het openen van de Bijbel  

 door het kind van de zondag  (Hanneke Seton) 
 

Wij zingen:  'Samen in het licht'.  
  Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
 

  Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

 

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

 
 

1ste lezing: Deuteronomium 15: 1-11   
 

Zingen: Lied 1008: 1 en 3 
1 Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 
 

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 

2de lezing: Marcus 10: 17-31 (Bijbel in gewone taal)  

 
Zingen: Lied: 816: 1, 2 en 4  

1 Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 

aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 

 

2 Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 

   4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 

   dat wij van elke dwang bevrijd 
   naar onbekende plaatsen reizen. 

   Dat Gij ons onderkomen zijt. 
 

 
Overdenking en verbinding met Oeganda  

 

Dienst van het antwoord 
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(gebedsintenties) 

 
Dankgebed   

Voorbeden    
Stil gebed 

Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven  
Ondertussen luisteren naar: een lied gezongen door kinderen in Oeganda 

 
Slotlied: Lied 957: 1,  3 en 4 

1 Zieke vogel, vleugellam 
viel je uit de bomen, 

lag je daar tot iemand kwam, 
die jou meegenomen, 

kleine vogel, zo benauwd, 

veilig in zijn handen houdt. 
 

3 Kleine vogel, vlieg omhoog, 
nu je bent genezen! 

Jij mag vliegen waar je vloog 
zonder pijn te vrezen. 

Zie, er is een open hand, 

jij bent vrij, naar alle kant!

   4 Boven akkers, stad en land 
   mag je God gaan loven; 

   kleine vogel in Gods hand, 
   vlieg omhoog, naar boven, 

   vlieg omhoog en vlieg voorgoed, 
   vlieg de vrijheid tegemoet! 

 
 

Woorden van zegen  
Gezongen Amen 

 
 

 

 
 


