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             Orde voor de viering 

op zondag 28 oktober 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

    Thema: Bijbelzondag 
 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
       Kind van de zondag:Diederik Booij   

Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 
Voorbereiding 

Stilte 
 

Orgelspel 
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.

 

Groet en bemoediging, drempelgebed 
v.  Genade zij u en vrede van God  

onze Vader  en van Jezus Christus, de Heer. 
 

v.  Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
a.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  

v.  die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a.  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.  

  
v. Dat er een woord aan ons gebeurt;   

dat wij hier boven onszelf uitgetild worden;   
dat er een bericht klinkt dat ánders is,   

anders dan wat wij gewend zijn,   

anders dan wat wij om ons heen horen,  
of in ons:  het woord van vrede,  

en menselijkheid, en toekomst,   
uw woord –   dat dat aan ons gebeurt,   

daarom bidden wij, barmhartige God,  in Jezus’ naam.  
a.  AMEN  
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Zingen: Lied 209: 1, 2 en 3 
 

1 Heer Jezus, o Gij dageraad, 

wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 

zij onze gids in deze tijd. 
 

2 Geef dat ons hart mag zijn gericht 

op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 

uw lof op onze lippen zij,

   3 totdat met alle eng'len saam 
   wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’, 

   en zien U in het zalig licht 
   van aangezicht tot aangezicht. 

 
Kyriëgebed 

 
Lofzang: Lied 313:  1 en 2 

 
1 Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 
 

2 God opent hart en oren, 

opdat wij in geloof 

zijn roepstem zouden horen, 
voor and´re stemmen doof. 

Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 

het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 

achter hun Heiland aan. 

   rondom het Woord 
Gebed 

 
Aansteken bijbelkaars 

 
Kinderen in het midden 

Aansteken van de Bijbelkaars en het openen van de Bijbel  

 door het kind van de zondag  (Diederik Booij ) 
 

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: Jesaja 59: 9-19 
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Zingen: Lied 13a: 1, 2  en 3 
 

1 Hoe lang vergeet U mij, o God 

verbergt U zich voor mij? 
Een teken krijg ik van U niet. 

Alsof U mijn verdriet niet ziet. 
Mijn wanhoop blijft nabij. 

 

2 Hoe lang, o God, houdt U zich stil 

terwijl ik op U wacht. 
En redt U mij uit deze nood? 

Mijn hart voelt zo verdord en dood 
het kwaad heerst dag en nacht. 

   3 Zolang, o God, houd ik nog hoop. 

   Ik ben U toevertrouwd. 
   Verlos mijn van mijn zware last. 

   Tot zo lang houd ik hieraan vast 
   dat U nog van mij houdt. 

 
2de lezing: Marcus 10: 46-52 

 
Zingen: Lied 182: 1, 2, 3 en 4 

 

1 Blinde man, ga voort gij, 
blinde man, ga weg. 

Schreeuw niet: Here, hoor mij! 
Blinde man, ga voort gij, 

zwijg toch, waarom stoort gij 
Jezus op zijn weg? 

 

2 Blinde man, houd moed nu, 
Jezus staat al stil. 

Blinde man, Hij roept u, 
blinde man, houd moed nu, 

spring maar op en spoed u, 
hoor naar wat Hij wil. 

3 ‘Zoon van David, wilt Gij 

dat ik U mag zien? 
Alle kwalen heelt Gij, 

alle honger stilt Gij. 
Vraagt Gij mij: wat wilt gij? 

Heer, dat ik mag zien!’ 
 

4 Blinde man, vertrouw nu 

op wat Hij u zegt: 
uw geloof behoudt u, 

wie gelooft, aanschouwt nu! 
Blinde man, vertrouw nu, 

volg Hem op zijn weg.

Uitleg en verkondiging 

 
Zingen: Lied 321: 1, 2, 5 

 
1 Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 
 

2 Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 

   5 Blinden herkennen de hand, 
   dovemansoren verstaan Hem. 

   Zalig de man die gelooft, 
   zalig de vrouw aan de bron. 

 
 

Dienst van het antwoord 
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(gebedsintenties) 
Gebeden 

- Dankgebed 

- Voorbeden 
- Stil gebed 

- Onze Vader 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven ( we luisteren naar orgelspel)  
  Doel: Nederlands Bijbel Genootschap 

Kinderen terug uit knd en van de oppas 
 

Slotlied: Lied 612: 2 en 3 
 

2 Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 

van uitgesproken vrede, 

van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 

uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 

het donker al voorbij. 
 

3 Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 

gezaaid op hoop van zegen, 

de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 

en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 

hier met uw eigen naam! 

 
 

Heenzending en zegen 
 

(gemeente antwoord met gezongen Amen) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


