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Borgerhofdienst 
 

   op vrijdag 22 februari 2019 aanvang 14.30 uur in de Borgerhof 
 

Pastor: Hessel Hansma 
Begeleiding samenzang: Joop de Vries 

 
Pianospel 

 

Welkom 
Dienst van het begin 

Stilte 
 

Zingen: Psalm 1: 1 en 2 
1 Gezegend hij, die in der bozen raad 

niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 

waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 

en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
 

2 Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 

het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
 

Groet en bemoediging 
 

Gebed op de drempel 
 

Zingen: Lied 836: 1, 2 en 4 
1 O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 

met liefde zijn vervuld. 

 

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 

hoe schoon uw vrede is. 
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Gebed voor de nood in de wereld 
 

Lofzang: Lied 975: 1, 2 en 3 
 

1 Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

 

2 Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 

   3 Jezus roept ons tot de ander, 
   zo verschillend als wij zijn, 

   ras of  huidskleur, rangen, standen - 
   Jezus trekt geen scheidingslijn. 

   Ga met vrienden en met vreemden, 
   ga met mensen, groot en klein, 

   ga met zaligen en zoekers, 
   die op zoek naar waarheid zijn. 
 

 

Dienst van het Woord 
 

Gebed bij de opening van de bijbel 
 

Lezen: Esther 7: 1 tot 8: 2 
 

Zingen: Lied 738: 1, 2 en 4 
 

1 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.   
 

2 Kom zing het lied van Sifra 

en Pua, die ’t bevel 
om jongetjes te doden 

teniet doen 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. 

4 Kom zing het lied van Anna 
die uitziet naar het kind 

en zing het lied van Marta 
die Jezus volgt en dient 

en zing van de Maria’s 
die steeds hem hebben bijgestaan 

en op de hemelbruiloft   

aan Jezus’ tafel gaan. 
 

Uitleg en verkondiging 
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Pianospel 

Dienst van het antwoord 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Inzameling van diaconale gaven 
 

Slotlied: Lied 1009: 1, 2 en 3 
 

1  O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 

die uitzien naar uw feest, 

opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 

zijn niet verblind geweest. 
 

2 Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 

aan blijdschap na verdriet; 

o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 

versmaad hun smeken niet! 

   3  Verlos ons van de boze, 
   laat niet de goddelozen 

   op aarde koning zijn! 
   Laat ons uw land betreden, 

   dat zal een land van vrede 
   van melk en honing zijn! 

 
 

Zegenbede 
 

Na de viering drinken we koffie of thee 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


