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                 Orde van de dienst 

Voor het Avondgebed biddag op  

woensdag 13 maart aanvang 19.30 uur 
in de Goede Herderkerk 

 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 
Muzikale begeleiding: Geert Meendering 

 
Orgelspel 

 
Welkom  
 

Zingen: Psalm 72: 1 en 7 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

7. Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 

zijn roem vervult de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
Gebed 

 
Zingen:  Lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5 

 
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 
 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd.
 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
Lezen: 2 Kronieken1: 7-13 

 
Zingen: psalm 111: 6 

 
6. Van alle wijsheid het begin 

is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 

Dit is het helderste verstand. 

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
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Lezen: Lucas 11: 1-13 
 

Zingen: Lied 756: 1, 4 en 6 
 

1. Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 

voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

 
6. Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 

Op U staat onze hoop 

die onze herder zijt! 
 

Meditatie 

 
Zingen: Lied 119A: 4 

 
4. God, laat mij nooit verliezen 

de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 

waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 

dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 

 
Gebeden 

 
Inzameling van de gaven 

 

Slotlied: Lied 538: 1 en 4 
 

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 

is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Zegenbede 

 
Orgelspel   Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 

 
De kerkenraad nodigt u uit om na afloop van de viering  

te luisteren en mee te denken over “Groene Kerk”. 
Ds. Gonny de Boer en diaken Karin Elema van de PG Anloo  

zullen ons vertellen hoe zij dit gedaan hebben en doen. 
 

Van harte welkom  


