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O rde  van  d iens t

voor de viering in Borgerhof op vrijdag

18 januari 2019 om 14.30 uur

Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: Geert Meendering

Pianospel

Welkom

VOORBEREIDING

Stilte

Zingen:  Psalm 67: 1 en 3

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.

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.

Groet en bemoediging

Drempelgebed
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Zingen:  Lied 528: 1, 4 en 5. 

Omdat Hij niet ver wou zijn

is de Heer gekomen.

Midden in wat mensen zijn

heeft Hij willen wonen.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Wil daarom elkander doen

alle goeds geduldig.

Wees elkaar om zijnentwil

niets dan liefde schuldig.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Wees verheugd, van zorgen vrij:

God die wij aanbidden

is ons rakelings nabij,

wonend in ons midden.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Kyriëgebed

Glorialied: LIED 108: 1-3 (bundel Johannes de Heer)

Leid mij, Heer, o machtig Heiland,

door dit leven aan Uw hand.

Ik hen zwak, maar Gij zijt machtig,

wees mijn gids in 't barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij, mijn Leider,

vul mij met Uw Geest steeds meer.

vul mij met Uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,

sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door Uwe liefde,

groeiend naar Uw beeld, o Heer.

Brood des levens. Brood des hemels.

Voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij Uw levend water

vloeien als een klare stroom.

O, Heer Jezus, 't wordt steeds later

dat Uw Geest over allen koom'.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,

kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing: Esther 2: 1-17

Zingen:  Lied 738: 1, en 2

Kom zing het lied van Eva,

de bron vol levenskracht,

en zing het lied van Sara

die moeder wordt en lacht

en zing het lied van Hanna

die God bestormt met haar gebed

en zing omdat Maria

Gods woord ter wereld brengt.

Kom zing het lied van Sifra

en Pua, die ’t bevel

om jongetjes te doden

tenietdoen bij de Nijl

en zing het lied van Mirjam:

in zee komt paard en ruiter om

en zing het lied van Ester

die massamoord voorkomt.

Uitleg en verkondiging

Pianospel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de diaconale gaven

Slotlied: Lied 657: 1, 2 en 4

Zolang wij ademhalen

schept Gij in ons de kracht

om zingend te vertalen

waartoe wij zijn gedacht:

elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven

geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,

mijn adem zonder kracht,

het lied op and’re lippen

draagt mij dan door de nacht.

Door ademnood bevangen

of in verdriet verstild:

het lied van Uw verlangen

heeft mij aan ’t licht getild.

Ons lied wordt steeds gedragen

door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.
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Heenzending en zegenwoorden

Pianospel
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