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             Orde voor de viering 

op zondag 24 februari 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
     

 
Voorganger: Pastor Hessel Hansma 

       Kind van de zondag: Jilda Reinders   

Muzikale begeleiding: Jan Oomkes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 

Voorbereiding 
 

Stilte         
       (we mogen gaan staan) 

Zingen: Psalm 67: 1 en 3 
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. 

 

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. 

Groet,  

v. De Eeuwige is met u  
a. Ook met u zal God zijn!  

Amen  
 

Bemoediging en Drempelgebed:  
v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  

a. die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v. Hij is voor ons een barmhartige Vader en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

a. Onze hulp is de naam van de Heer en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 
 Amen 

         (we gaan zitten) 
Zingen: Lied 767: 1, 2, 3 en 4 

 

1 De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 

 

2 De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 

zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd.
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3 Voorwaar, het heil is nu nabij, 

uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 

God roept de vrede uit! 
 

4 Sta op, o God, en maak het waar 

wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 

uit haar betovering. 

Kyriëgebed 
 

Lofzang: Lied 654: 1, 4 en 6 
 

1 Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 

4 Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, – 

hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 
het licht van Jezus Christus is 

gelijk de morgen straalde. 

   6 Zing dan de Heer, stem allen in 

   met ons die God lof geven: 
   Hij schiep voor ons een nieuw begin, 

   hoeveel wij ook misdreven. 
   Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 

   van zijn genadig aangezicht. 
   In Christus is ons leven! 

 
 

Dienst van het Woord 
Gebed 

 
Aansteken bijbelkaars 

 

Kinderen in het midden 
 

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. 

 
1 ste lezing: Genesis 45: 3-11, 15 
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Zingen:Lied 166A: 6, 7, 8 en 10 

 

6 Als toch de honger weer begint, 
dan moeten ze weer reizen. 

De jongste mag van Jakob mee, 
want Juda wil bewijzen 

dat hij een broer is. Hij staat in 
voor kleine Benjamin. 

 

7 Het kan niet waar zijn: heeft die broer 
de beker echt gestolen? 

Nu breekt het uur van Juda aan, 
hij houdt zich niet verscholen: 

‘Straf mij, zijn broer, met slavernij. 
Maar laat de jongen vrij.’ 

8 En toen heeft Jozef zijn geheim 

in tranen prijsgegeven: 
‘Ik ben het, Jozef, jullie broer! 

Is vader nog in leven? 
Kom naar Egypte, klein en groot, 

ik zorg voor jullie brood.’ 
 

10 Wat ook de mensen allemaal 

van plan zijn of verzinnen, 
het wordt door God weer omgedraaid. 

Er kan iets nieuws beginnen: 
een koning wordt een lotgenoot. 

Wie honger heeft krijgt brood

2de lezing: Lucas 6: 27-38 

 
Zingen: Lied 537: 3 en 4 
 

 3  En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook; 

  Heer God, wij staan voor U verlegen. 
  Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 

  Heer God, wij staan voor U verlegen. 
  Want gij zijt ook zelf geschonden 

  door een menigte van zonden, 
  en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 

  Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 

 4  En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar, 
  en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

  Vergeet uzelf en dien elkander maar 
  en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

  Aan elkander prijsgegeven 
  vindt gij honderdvoudig leven. 

  Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar. 

  En Jezus’ woord zal ons bevrijden.
 

   

Uitleg en verkondiging 

 
Muzikaal intermezzo op orgel 

 
Dienst van het antwoord 
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(Gebedsintenties) 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, zingen Onze Vader in de hemel (Lied 1006) 

Lied 1006 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 
Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven              (kinderen terug / ook van de oppas) 

 
Slotlied: Lied 837: 2 en 4 

 
2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 

neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 

dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

4 Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen

Heenzending en zegenbede 
 

Gezongen Amen
 


