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             Orde voor de viering 

op zondag 5 mei 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 
Is een kinderdienst 

organist: Egbert Willigers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen 

Voorbereiding 
Stilte 

( we gaan staan) 
Zingen: Lied 650: 1, 2, 3 en 4 

1 De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 

2 Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 
 

4 Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn.

Groet en bemoediging 
 

V:  Vrede zij u allen 
A:  De wereld zij vrede 

V:  Van God is de aarde 
A:  de wereld en al haar bewoners 

V:  Zie hoe goed en hoe kostbaar is het 
A:  als mensen in eendracht samenleven 

V:  Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,  
A:  gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.  

V:  Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,  
A:  zouden de stenen gaan roepen. 

V:  Heer, open Gij onze lippen,  

A:  en onze mond zal uw lof verkondigen. 
  Amen 

( we gaan zitten) 
Zingen: Lied 709: 1, 2, 4 en 5 

1 Nooit lichter ving de lente aan 
dan toen uw hand ons volk bevrijdde. 

Hoe hebben we in dat schoon getijde 
verheugd maar huiverend verstaan: 

Gods vijanden vergaan. 

2 De winter leek voorgoed voorbij 
en vóór ons lag de volle zomer; 

de macht was eindelijk aan de dromer, 
de nieuwe mens, zo droomden wij, 

verbrak de slavernij
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4 O God, wat zijn wij dwaas geweest, 

dat we aan de vrijheid zó gewenden, 

dat wij de vijand niet herkenden, 
in opstand tegen U, het meest 

in eigen hart en geest. 
 

5 Vergeef het ons! Raak ons weer aan 

met levensadem, lentetijding, 

en doe met krachten ter bevrijding 
ons hier in Christus’ vrijheid staan. 

God, laat ons niet vergaan! 

Inleiding op de dienst 
 

Kyrië :  we zingen het lied van de gevangene / melodie Liedboek 848 
Lied van de gevangene  
 

1 De deur valt in het zware slot.  
Jouw voetstap galmt nog na.  

Verleden lost in stilte op,  
waar ik verloren sta.  
 

2 Jij bent de zon die onderging,  
die in de zee verdween.  

Ik haat wat mij nog overblijft  
aan beelden om mij heen.  

3 Ik eis terug wat mij ontviel,  
de dagen van weleer,  

je geur, je adem en je lach, 
je ogen nog veel meer.  
 

4 De nacht, de slaap, is mij tot vriend,  
schenkt mij vergetelheid.  

De droom brengt jou bij mij terug. 
Ik proef de goede tijd.  

5 Dan schrik ik wakker uit mijn slaap.  

Mijn denken kantelt om.  
Mijn zoeken is vergeefs geweest.  

Waarom, mijn God, waarom?  
 

6 Het kloppend hart van mijn bestaan  

ligt in uw hand, mijn lot: 
verleden, toekomst, schuld, berouw.  

Bewaar mij, goede God

Gedicht:       Christen en heiden 
 

Mensen gaan naar God in hun nood,  
smeken om hulp, vragen om brood en geluk, 

verlossing van ziekte, schuld en de dood. 

Zo doen ze allen, christen of heiden. 
 

Mensen gaan naar God in zijn nood, 

Vinden hem dakloos, verarmd en veracht, 
Verzwolgen door zonde, zwakte en dood. 

Christenen staan bij God in zijn lijden. 
 

Maar alle mensen gaat God in hun nood, 

verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood, 
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis 

en beiden vergeeft hij. 
 

Zingen: Credo (melodie Liedboek 760)  
Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan 

- in angst of waan, in zielsverdriet – 

of je nu Christus volgt of niet. 
 

Wie schooiers hoop geeft, bet als hij,  

staat aan zijn zij, ten prooi aan spot: 

wie Christus volgt, omarmt zijn God. 

God is intens met ons begaan,  
draagt ons bestaan, aanvaardt, vergeeft 

wie wel of niet uit Christus leeft. 
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Gloria: Maak heel mijn leven tot een lied van Sytze de Vries uit ‘het liefste lied van 

overzee’ 
 

 
2 Niet slechts mijn lippen of mijn hart 

zijn daartoe instrument. 
Alleen mijn hele wezen kan 

pas zingen wie U bent. 
 

3 In wie ik ben, in wat ik doe  

in al mijn gaan en staan 
klinkt zo de lof aan U, mijn God  

en wordt uw wil gedaan. 

4 Vul mij daarom met diepe dank, 
tot heel mijn leven zingt 

van U en van uw liefde voor 

wie klein is en gering. 

5 Nooit zal mijn leven, dag en nacht,  
dan zonder zegen zijn.  

Bij elke voetstap die ik zet  

bent U zelf het refrein!
  

Dienst van het Woord 
1ste lezing: Jeremia 32: 36-41 
 

Zingen:  Lied 176: 1 en 6 
1 Om Sions wil zwijg ik niet stil, 

maar zal het heil des Heren, 
Jeruzalem, met luide stem 

lofzingend profeteren; 
totdat uw leed gewroken is, 

totdat uw licht ontstoken is, 
totdat gij straalt in ere. 
 

6 Ruim baan,ruim baan!Gods volk mag gaan 

naar ’t land van melk en honing. 

Trek voort, trek voort! ga door de poort 

van zijn verheven woning. 
De volken zien uw heilige spoor, 

zij volgen het en neigen voor 
de standaard van uw koning. 

Evangelielezing: Lucas 24: 35-48 
 

Zingen: Lied 644: alle verzen 
1 Terwijl wij Hem bewenen, 

omdat Hij van ons ging, 
is Hij aan ons verschenen 

in zijn verheerlijking. 

2 Terwijl wij om Hem treuren, 

toont Hij ons hand en voet. 
Hij komt door dichte deuren, 

Hij spreekt zijn vredegroet. 
 

3 Terwijl wij van Hem spreken, 
is Hij in onze kring 

om ons het brood te breken 
van zijn verkondiging. 

 

4 Opdat wij zouden weten, 
wat ons te hopen staat, 

vraagt Hij ons om te eten: 
een vis, een honingraat. 

5 Hij is de Heer en koning, 

die eeuwig bij ons is. 

Zijn woorden zijn als honing, 

zijn naam is als een 
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Uitleg en verkondiging 

 

We luisteren naar meditatief orgelspel 
 

Dienst van het antwoord 
(gebedsintenties) 

 
Gebeden 

 
Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven 

 
Slotlied: Op weg naar de vrijheid (pelgrimslied) melodie Liedboek 121 

 
1 Je komt de vrijheid op het spoor,  

trouw aan die ene stem,  

op zoek, geleid door hem,  
standvastig, kalm en onverstoord:  

geheim om uit te leven  
en uitzicht van Godswege. 

 

2 Door wat je durft, in wat je doet,  

bezield door wat je drijft,  

gesterkt door wat beklijft,  
ga je de vrijheid tegemoet:  

het spel is op de wagen, 
je wordt door God gedragen. 

3 Je hebt de vrijheid aangeraakt, 

niet verder reikt je kracht.  
De avond valt, de nacht.  

Maar hij die niet, die nooit verzaakt,  
hij zal het licht bewaken,  

je taak, je droom volmaken. 
 

4 Wanneer de dood de muren slecht  

van jouw verstikt bestaan,  
dan breekt de vrijheid aan  

die met geweld je werd ontzegd.  
Gods oog doet je herleven,  

hij zal je vrijheid geven. 

 
Wegzending en zegenbede 

Droom de wereld open.  

Zing tegen beter weten in.  
Zing en droom van de mens die je mag zijn.  

Gezegend de hand die je uitstrekt naar de ander.  
Gezegend de woorden waarmee je de ander geluk wenst. 

Gezegend je voeten op weg, samen met anderen, naar recht en vrede.  
 

Moge de God van Jezus-de-goede-herder ons zegenen,  
en mogen wij elkaar met vriendschap en trouw tot zegen zijn,  

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 

 
 

Zingen: Lied 708: 1 en 6    Wilhelmus van Nassouwe 
 

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij koffie, thee en limonade. 

http://www.van-haselen.nl/web/midi/amenkees.mid

