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Orde voor de viering  

op dinsdag 1 januari 2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 
Organist: Caroline van der Laan 

 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen 

 
Intochtpsalm: Psalm 8: 1, 2 en 3 

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 

uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 

 
3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 

 
Bemoediging, drempelgebed en groet 

v: Onze hulp in de naam van de Heer  
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  

v: drempelgebed:  

Goede God, Op U wachten wij!  
Gij opent uw hand en schenkt ons aan elkaar als pelgrims op weg.  

Geef ons een hart, doorzichtig en zuiver.  
Herschep met uw Geest ons leven als nieuw.  

Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. 
Amen 

 
v: De Heer zal bij u zijn!  

g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
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Zingen: psalm 8: 4, 5 en 6 

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 

5 Al wat er land of water heeft tot woning, 
het moet de mens erkennen als zijn koning; 

vogels en wild en al 't geduldig vee 
en wat er wemelt in de wijde zee. 

 
6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 

Psalmengebed 
V: Heer, open mijn lippen  

allen: MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER. 

V: God, kom mij te hulp.  
allen: HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN 

 
Zingen psalm 67: 1 

1 God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

 
Lezen: psalm 67 in een bewerking van Sytze de Vries 

 

Zingen: psalm 67: 3 
3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 
 

Lezing Lucas 2: 21 
 

Overdenking 
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Zingen: Lied 527: 1, 2, 3 en 5 

1 Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 

met een naam en een gezicht 

even weerloos als wij mensen. 
 

2 Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 

 
3 Als een vuur zijt Gij verschenen, 

als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 

in de dood zijt Gij verdwenen. 
 

5 Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 

als een nieuw begin van leven. 
 

 
Gebeden; dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 
Inzameling van gaven 

 
Slotlied: Lied 117A: 1 en 2 

1 Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 

 
 

2 Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 
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We bidden elkaar Gods zegen toe in het nieuwe jaar: 

 
allen: Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn: 

vg:  de vreugde van de ontmoeting,  

de pijn van de ontbering,  
de tijd van de verwachting,  

het genot van de volheid, 
de kaalte van het gemis.  

allen: Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:  
vg:  dat je ogen met mildheid kijken,  

dat je handen open zijn en opbouwen,  
dat je luistert tot in het zwijgen,  

dat je woorden oprecht zijn  
en dat je in hart en nieren bewogen bent om de mens op je weg.  

allen : God zegene jouw weg, moge jouw leven tot Gods eer zijn.  
 

 
Gezongen amen 

 


