Orde voor de viering
op zondag 18 november 2018 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk
Voorganger: Pastor Hessel Hansma
Kind van de zondag: Lucien Krans
Muzikale begeleiding: Jan Oomkes
-------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelspel
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Voorbereiding
Stilte

(we gaan staan)

Zingen: Psalm 98: 1 en 3
1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Groet en bemoediging,
v. Genade en vrede
A. TROOST EN HOOP
VOOR JOU
DIE HIER GEKOMEN BENT
v. in de liefde van God die ons draagt,
A. VAN DE ZOON DIE ONS INSPIREERT,
v. en van de Geest die ons kracht geeft.
A. LAAT HET ZO ZIJN
Als gebed op de drempel zingen: Lied 893: 1, 2 en 3
1 Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
sprekend nabij, de stilte verwacht U,
mensen bestaan U, zien en beleven U.

2 Mensen van vlees van licht en gesteente
hard en van bloed een vloed niet te stelpen
mensen uw volk uw stad hier op aarde.

3 Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open maar ons uw aarde
uw nieuwe hemel vrede op aarde.
(wij gaan zitten)
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Kyriëgebed
Lofzang: Lied 713: 1, 2 en 5
1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

2 Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

Dienst van het Woord
De bijbel kaars wordt aangestoken en de bijbel geopend
Kinderen in het midden
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: Exodus 30: 11-16
Zingen: Psalm 15: 1 en 4
1 Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil'ge berg doen wonen?
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij u een gastheer tonen.
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4 Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
nooit zal hij wank'len en bezwijken.

2de lezing: Marcus 12: 38 – 13:2
Zingen: Lied 912: 4, 5 en 6
4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Dienst van het antwoord
(gebedsintenties)
Dank- en voorbeden, stil gebed , Onze Vader
Mededelingen
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Slotlied : Lied 825: 1 en 3
1 De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

3 Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

Heenzending
zegenwoorden
(Gezongen Amen)
Pianospel
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk.
Na de dienst is er koffie, thee en fris
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