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Orde voor de viering  

op zondag 17 februari  2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
Kind v/d zondag: Lucien Krans  

Organist: Geert Meendering 

 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

Dienst van het begin 
Stilte 

        (we gaan staan) 
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 (nieuwe psalmvertaling) 

1.  God, blijf ons uw genade geven. 

Laat merken dat U bij ons bent, 
opdat de wereld in ons leven  

uw zegen en uw heil herkent. 
Laat elk volk U prijzen, 

U de eer bewijzen; 
zeggen: God is goed! 

Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 

die U deed en doet. 
 

2. Laat alle volken zich verblijden, 
want U regeert in ieder land. 

U zult de naties eerlijk leiden; 
het recht is veilig in uw hand. 

Laat elk volk U prijzen, 

U de eer bewijzen; 
zeggen: God is goed! 

Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 

die U deed en doet. 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
 

v:  Onze hulp is de Naam van de Heer,  
a:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  

v:  Die trouw blijft in alle tijden 
a:  EN NOOIT LOSLAAT WAARAAN HIJ OOIT BEGONNEN IS  

v:  Genade en vrede, voor u en voor jou,  
van God onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus,  

door de Heilige Geest.  

a:  AMEN 
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Drempelgebed  
v:  Goede God,  

Steeds weer opnieuw roept U ons weg uit onze oordelen en vooroordelen, 

uit wat ons vastpint en gevangen houdt,  
uit wat ons en anderen klein maakt.  

U roept ons op weg naar een toekomst,  
waarin we vrije en liefdevolle mensen mogen zijn.  

A:  WEES VOOR ONS EEN BODEM ONDER ONZE VOETEN,  
EEN DAK BOVEN ONS HOOFD, EEN STEUN IN DE RUG, EEN GIDS VOOR ONS 

UIT.  
v:  Dat ons leven vruchtbaar mag zijn, tot heil en zegen van de mensen op onze 

weg,  
van onszelf en van uw goede schepping.  

A:  AMEN 
 

Zingen: Lied 595 uit de bundel Zangen van zoeken en zien, 1, 2 en 4 
1. Roep ons in het morgenlicht,  

laat de dag beginnen:  

dat wij weer worden opgericht  
om kwetsbaar te beminnen.  

 
2. Roep ons uit de donkere nacht,  

noem ons weer bij name:  
dat wij, als mensen naar uw hart,  

uw woorden gaan beamen.  
 

4. Roep ons voor uw aangezicht  
om in hoop te leven:  

dat niet aan mensen tevergeefs  
uw adem zij gegeven.  (we gaan zitten) 

 
Kyriëgebed 

 

Lofzang: Lied 869: 6 en 7 
6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang 

van ganser harte prijzen 
en in mijn lied, mijn lofgezang 

mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart, verheug u in de Heer, 

lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 

 
7 Gij allen die van Christus zijt, 

geef onze God de ere! 
Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 

geef onze God de ere! 
Roep, al wie goden zijn ten spot: 

De Heer is God, de Heer is God! 

Geef onze God de ere! 
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Dienst van het Woord 
Aansteken bijbelkaars 

 
Kindermoment 

 
Zingen: 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: Jeremia 17: 5-10 

 
 Zingen:  Psalm 139: 10 

 10 O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na. 

Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
Hoe kostelijk in overvloed 

zijn uw onpeilbare gedachten, 

ik overdenk die al mijn nachten. 
 

2de Lezing: Lucas 6: 17-26 
 

Zingen: Lied 718: 1, 3 en 4 
1 God, die leven 

hebt gegeven 
in der aarde schoot, 

alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, - 

dank voor ’t dagelijks brood. 
 

3 Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 

hard en onverstoord. 

Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 

’t roepen aan de poort. 
 

4 Wil dan geven, 
dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 

’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
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Uitleg en verkondiging 

 
Orgelspel 

 

Dienst van het antwoord 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader   
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
 

Slotlied: Lied 885: 1 en 2 
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

Heenzending en zegenbede 
V  In ons hart en in ons huis  

A  DE ZEGEN VAN GOD  

V  In ons komen en in ons gaan  
A  DE VREDE VAN GOD 

V  In ons leven, op onze zoektocht  
A  DE LIEFDE VAN GOD  

V  Bij het einde, nieuw begin,  
A  DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, THUIS TE BRENGEN  

 
beaamd met Liedboek 421 – Vrede voor jou 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 
 

 
 

Na de dienst is er koffie, thee en fris. 


