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Orde van dienst
voor de Vesperviering op Dankdag voor gewas en arbeid

Goede Herder kerk Borger, 7 november 2018
Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: Geert Meendering

Orgelspel

Openingsvers:

v.: Heer, open mijn lippen.
a.: Mijn mond zal zingen van uw eer.
v.: God, kom mij te hulp.
a.: Heer, haast u mij te helpen.

Gebed
v.: Trouwe God, nu de dagen lengen,
     de oogst van het veld gehaald is,
     willen wij u danken,
     voor alles wat het land
     en ons leven heeft voortgebracht.
     Wij zoeken Uw aangezicht
     Als wij onze weg vervolgen.
     Wees met ons
     in onze vreugde en verdriet
     Bij ons vallen en opstaan.
a.: Wees in ons midden,
     ga met ons mee.
     Amen.

We zingen: Lied 841: 1 en 2

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Psalmengebed: 
v.:  Haast u o Heer, tot mijn hulp 
a.: en wees tot mijn redding gereed. 
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De psalm ‘Blij om de Schepper’ (David Adams ‘Joy in the Creator’) 

Ik ben blij, God, maker van alles: 
dat U schepper van leven bent, 
de boetseerder van de aarde, 
de ontwerper van de zee, 
de vormgever van de hemelen 
en dat U mij maakte.

Ik ben blij, Christus, redder van alles, 
dat U de aarde verloste: 
U daalde neer om ons heil, 
U stond op om onze heerlijkheid,
U leeft in glorie in de hemel 
en dat U mij verloste. 

Ik ben blij, Geest, onderhouder van alles, 
dat U adem geeft aan alle schepselen:
U geeft talenten aan alle volken 
U geeft vrijheid en wijst de weg, 
U geeft alle genade en goedheid 
en dat U mij leven geeft. 

Ik ben blij, heilige, gezegende Drie, 
dat U aanwezig bent in alles: 
U houdt alles gaande 
U bent in alle tijd en eeuwigheid bij ons, 
U bent boven alles, 
en toch bent U ook in mij present.

We zingen: Gezang 282: 1, 2 en 3 (liedboek voor de kerken 1973)

  God zij geloofd in elk seizoen.
  Hij maakt het aardse leven groen,
  Hij maakt het aardse leven groen.

  Hij bindt ons door een recht geloof
  tot zijn gemeente, schoof aan schoof.
  Tot zijn gemeente, schoof aan schoof.

  Hij heeft ons in de herfst bereid
  de vrucht der volle zaligheid.
  De vrucht der volle zaligheid.

Inleiding op de lezing:

Lezing: Spreuken 6: 1-11

Stilte
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We zingen: Lied 880: 1, 2, 3 en 4

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Voorbede, stil gebed, Onze Vader

We zingen: lied 32 uit Zingenderwijs: 1, 2, 3 en 4 
               (melodie van gezang 168, liedboek voor de kerken 1973)

Dit is een tijd van kleurenpracht, 
nu na de zomer ’t najaar wacht .
Al wat er groeide in de tijd ,
heeft God tot nieuwe oogst bereid.

Nu komt de herfst, verstilt het al, 
maar vruchten zijn er zonder tal. 
Zo geeft U ons in overvloed, 
Uw liefde die ons leven doet.

Mogen wij rijk, gezegend zijn,
door al Gods gaven groot en klein. 
Leven wij zo met dankbaarheid, 
de weg die naar de vrede leidt. 

Veelkleurig is de liefde Gods, 
zo stoer en stevig als een rots. 
Om op te bouwen ons bestaan 
raakt U ons met uw liefde aan.

Zegenwoorden
a.: Amen (3x gezongen)

Aansluitend is er de gemeenteavond waarop een presentatie 
van de profielschets van de gemeente

Van harte welkom.
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