Orde voor de viering
op zondag 10 maart 2019 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk
Voorganger: pastor Hessel Hansma
Kind v/d zondag: Adam Wubs
Organist: Bram Hulsebos
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Voorbereiding

Stilte

Zingen: Gezang 423 (liedboek voor de kerken)
1
Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!
2.

Licht Gij ons met uw stralen,
o, licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!

3.

Vervul dan met uw zegen
onze armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer!

4.

Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held;
beteugel satans woede
en 's werelds boos geweld!

(we gaan staan)

Groet en bemoediging
Drempelgebed

(we gaan zitten)

1

Kyriëgebed
Afgesloten met 3 x zingen: the kingdom of God is justice and peace (Taizé nr. 115)

Dienst van het Woord
Doven van de eerste kaars
Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open.
Kinderen in het midden
We zingen ‘Samen in het licht’
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.
Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken,
en gaan de kinderen daarna naar de kindernevendienst.
Lezen: Lucas 4: 1-13

2

Zingen: 40 dagenlied 1 en 2

Uitleg en verkondiging

3

Zingen: Lied 537: 1 en 2
1
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.
2

Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.
Dienst van het antwoord

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
Inzameling van de gaven
(kinderen terug uit de kindernevendienst / kinderen uit de oppas)
Tien woorden
Slotlied: Lied 542: 1, 2 , 3 en 4
1 God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’
2

Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3

Heer, geef ons moed en doe ons
gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Heenzending en zegenbede
De kerkenraad wenst u een gezegende zondag
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