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             Orde voor de viering 

op zondag 13 Januari 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

     
 

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

Muzikale begeleiding: Geert Meendering 

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

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 
Voorbereiding 

 
Stilte 

(we mogen gaan staan) 
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 

1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 

4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

 

Bemoediging,groet en  drempelgebed 
 

Vg: Onze hulp mogen we zoeken en vinden in de Naam van onze God:  
"Ik zal er zijn voor jou"  

ALLEN: ZIJN NAAM ZAL UITEINDELIJK ALLES GOED MAKEN  
VREDE, LICHT EN LEVEN VOOR ALLE MENSEN  

 
Vg: Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van die God  

ALLEN: VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST  

 
Vg:  God, nu we zo samen in de kerk zijn vandaag bidden wij u  

of u ons wil aanraken met uw Geest. Dat we met hart en ziel  
betrokken zijn op u en elkaar.  

 
ALLEN: AMEN 

(we mogen gaan zitten) 
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Zingen: Lied 526: 2 
 

Hij daalt ootmoedig in het water, 

de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 

en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 

hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 

wij zijn tot in de dood gekend. 
 

Kyriegebed 
 

Loflied:  Lied 523: 1, 2 en 3 
 

1 Christus ging als eerste 
waar het water stond, 

waar de diepte heerste 

schiep Hij vaste grond. 

Refrein: 
Al wat wij misdeden 

2 Christus trok als eerste 
door de doodsjordaan, 

wat als scheiding heerste 

kan niet meer bestaan. 

Refrein:    
                                  

3 Christus staat als eerste 
voor Gods aangezicht, 
waar de doodsnacht heerste 

wenkt en lacht het licht. 
Refrein:

is met Hem vergaan, 
wie gelooft is heden 

met Hem opgestaan. 
 

 

Dienst van het Woord 
 

Aansteken bijbelkaars 
 

Zingen: we gaan voor even uit elkaar          (kinderen gaan naar de knd) 
 

  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 40: 1-11 
 

Zingen: Lied 158a: 1en 3 
 

1 God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 

en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 

Hij heeft zijn teken opgericht: 

verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 

zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 

zo doet Hij ons herleven. 
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3 Gij zijt de stem der profetie 

sprekend van mededogen, 

want eens zal ieders oog Hem zien: 
de opgang uit de hoge. 

Gezegend zij de dageraad 

 
het licht dat weldra schijnen gaat 

voor wie in duister kwijnen. 

Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 

Op aarde daalt de vrede! 
 

2de Lezing: Lucas 3: 15-16 / 21-22 
 

Zingen: Lied 524: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

 1  Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 
  stroomt aller wereld water daarin samen. 

  Noach en Mozes, Jona en Naäman 
  moedigen U vanaf de oever aan. 

 
 2  Gij wilt niet als een onbeschreven blad 

  veraf staan van ons volgekladderd leven; 

  ons leven wordt U op het lijf geschreven, 
  Gij stapt in onze dood als waterbad. 

 
 3  Dit is uw glorieuze ondergang; 

  de niet te peilen afgrond van uw liefde 
  houdt alle dreiging van de waterdiepte, 

  het monster van de oervloed in bedwang. 
 

 4  Gij rijst uit onze dood en van omhoog 
  klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 

  En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 
  dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 

 
 5  Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, 

  in ons gedompeld, één van ons geworden, 

  Gij roept de hele schepping tot de orde 
  van zaligheid. De zee zal niet meer zijn. 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Muzikaal intermezzo 

 
Dienst van het antwoord 

 
(gebedsintenties) 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 
Mededelingen 

 

Inzameling van de gaven                     
(kinderen komen terug  in de kerk, ook van de oppas mogen worden opgehaald) 
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 Slotlied: Lied 686: 1 en 2 
 

1 De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 
 

2 Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

Heenzending en zegen 
 

 
Namens de kerkenraad wensen we u en jou  

een goede zondag en een gezegende week 

 

 Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  

 
Orgelspel 

 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


