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Orde van dienst
voor de viering op vrijdag 19 oktober 2018 in ‘Borgerhof’

Voorganger: pastor Hessel Hansma
Muzikale begeleiding: Joop de Vries

Pianospel

Welkom
VOORBEREIDING

Zingen: Psalm 130: 1 en 2

Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.

Groet en bemoediging, drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die het begin en het einde van ons leven is.
V: U laat ons zien dat niet wat groot is, sterk zal zijn,
     maar U maakt sterk wat broos en kwetsbaar is.

V. Heer wij zoeken vanmiddag niet onszelf, maar U
G: Vind ons terug en omring ons met uw liefde.
V: U ziet ons aan, zoals we zijn.
    Help ons in ieder mens een kind van U te zien.

V: Zegen ons met liefde
    en doe uw aanwezigheid over ons opgaan.
G: Amen

Zingen: Psalm 146: 1

Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God.
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Gebed voor de nood in de wereld

Lofzang: Lied 146a: 1, 4 en 7

Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van uw licht.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de bijbel

Lezing: Marcus 10: 32-45  en Jesaja 29:17-24

Zingen: Lied 569: 2, 3 en 4

Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Uitleg en verkondiging

Zingen: zangbundel Joh. de Heer nr. 13

Ik wandel in het licht met Jezus,
Het donk're dal ligt achter mij,
En 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
Welk een liefdevolle vriend is Hij.
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Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist're wolk bedekt de zon, 
En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus, 
Mijn ziel is Hem gans toegewijd,
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
O mocht ik zelf een lichtje zijn,
Dat straalt te midden van de wereld,
Die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Koor: Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar zijn dierb're stem,
En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 837: 1 en 4

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Zegenbede

Pianospel
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