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Orde van viering op vrijdag 16 november 2018  
     aanvang 14.30 uur in de “Borgerhof” 

 
         Voorganger:   Pastor Hessel Hansma  

  Muzikale begeleiding: Joop de Vries     
     

Pianospel 

 
Welkom   

 
Voorbereiding 

 
Zingen: Psalm 16: 1 en 3 

 
1. Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 

Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 

Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 

 
3. Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 

dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 

staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 
 

Groet en bemoediging 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: Lied 280: 1, 5 en 6 
 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 
 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
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6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

 
Gebed voor de nood in de wereld 

 
Lofzang: Lied 867: 1 en 2 

 
1. Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 
Zo hoog de hemel niet 

of daarheen reikt het lied, 

de aarde niet zo wijd, 
of God wordt lof bereid. 

Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 

 
2. Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid 

het lied dat niemand stuit, 
het hart is ’t bovenal, 

dat eeuwig zingen zal. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 
 

Dienst van het woord 

 
Gebed bij de opening van de bijbel 

 
Lezing: Psalm 16 

 
Zingen: Psalm 16: 1, 2 en 3 ( nieuwe hertaling) 

 
1. Schenk mij bescherming God, ik schuil bij U. 

U bent mijn meester, niets gaat U te boven. 
De namaakgoden van het hier en nu 

geven hun dienaars nooit wat ze beloven. 
Mijn eerbetoon zullen zij niet meer krijgen. 

Ik zal hun slechte naam voortaan verzwijgen. 
 

2. U vult mijn beker, wat een overvloed. 

U geeft mij levensruimte, wat een zegen. 
Zelfs geeft U mij Uzelf, HEER, U bent goed! 

U wijst mij dag en nacht de juiste wegen. 
Ik stel mezelf voortdurend U voor ogen. 

U staat mij bij, dus sta ik onbewogen. 
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3. Ik ben zo blij, ik weet mijzelf beschermd. 
Wat zou mij ooit nog doodsangst kunnen geven? 

HEER, omdat U zich over mij ontfermt 
is niet het graf het einddoel van mijn leven: 

U zult mij tot de volle glorie leiden. 
Royaal mag ik genieten aan uw zijde. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Zingen: Lied 653: 1 en 4 
 

1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 

Dienst van het antwoord 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 
 

Slotlied: Lied 837: 1 en 4 
 

1. 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. 
 

4. 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 


