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                 Orde voor de viering 

op zondag 19 mei 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Pastor Hessel Hansma 

Kind v/d zondag: Adam Wubs 

Organist: Harm Timmer 
M.m.v.: Protestants kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

 
 

Orgelspel 
 

Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 

 V O O R B E R E I D I N G 
 
Stilte 

 
Aanvangslied: Lied 98c : 1 koor, 2 en 3 allen     (Allen gaan staan) 

 
1. (k) Bergen kunnen het 

door het ruisen van duizend bomen in bossen: 
roepen en zingen ter ere van de Heer. 
Zij zijn de echo van Gods naam, 

de echo van Gods naam. 
 

2. (a) Zeeën kunnen het 
door het bruisend geluid van golven in de branding: 
juichen en swingen ter ere van de Heer. 

Zij zijn de echo van Gods naam, 
de echo van Gods naam. 

 
3. (a) Mensen kunnen het 
tot het uiterste eind van heel onze aarde: 

dansen en springen ter ere van de Heer. 
Wij zijn de echo van Gods naam, 

de echo van Gods naam. 
 
Bemoediging en groet:  
(psalm 124:8 en 138:8:) 

V: Onze hulp is in den naam van God, 
G:  Die hemel en aarde gemaakt heeft,  

V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het  werk van Zijn handen. 
(Openbaringen 1:4) 

V: Genade zij u en vrede van Hem  
G: Die is en Die was en Die komen zal, en van de zeven Geesten Die voor Zijn  

troon zijn,  
V: en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige,  

G: de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. 
Amen.      

(we gaan zitten) 
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Zingen: Lied 655: 1, 3, 4 en 5 

 
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 

3. Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

 
4. De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 

5. Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
Antifoon door het kerkkoor: Lied 640d 

 
Halleluja! 
Zing voor God een nieuw lied, 

want wonderen heeft Hij gedaan. 
Halleluja! 

 
Lezen psalm 98 in bewerking van Sytze de Vries 

 
Antifoon door het kerkkoor: Lied 640d 
 

Kyriëgebed 
 

Lofzang: Lied 657: 1, 2, 3 en 4 
 
1. Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

2. Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

 
3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 
 

D I E N S T   V A N   H E T   W O O R D 
 
De bijbelkaars wordt ontstoken, kinderen in het midden en we zingen ‘Samen in 

het licht’ 
 

1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
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2. Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

   
 Ondertussen wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 
 Bij het derde couplet gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

 
1ste lezing: Deuteronomium 6:1-9 

 
Zingen: Lied 310: 1 koor, 2 en 3 allen, 4 koor  en 5 allen 
 

1. (k) Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 

Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 

2. (a) Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 

dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

 
3. (a) Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 

Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 

 
4. (k) Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 

Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 

 
5. (a) Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 

Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 

 
2de lezing: Johannes 13: 31-35 
 

Zingen: Lied 974: 1 koor en 2 allen 
 

1. (k) Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 

haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 

de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 

2. (a) Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 

gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 

tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

 
Uitleg en verkondiging 
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Zingen door protestants kerkkoor: O, waar wil je heengaan? (Iona 21) 
 
O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 

En hoe overleef je?Hoe kom je ooit aan? 

Je hebt geen bepakking, geen tent en geen 

kleding, 

geen eten, geen drinken –hoe kun je bestaan? 

  

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 

En waarom zoek jij steeds een ander gehoor? 

Je twist met de machten. Je eet met 

verachten. 

Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door. 

  

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 

En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet? 

Geen winst uit de handel, geen vakwerk of 

kunde 

geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk, 

geen lied. 

  

O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 

En wat is je missie waar jij je voor geeft? 

En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt 

je? 

En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 

  

Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten. 

Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 

naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 

Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 

 

D I E N S T  V A N  H E T  A N T W O O R D 
(gebedsintenties) 

 
Dankgebed / voorbeden / stil gebed / Onze Vader (gezongen door kerkkoor) 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven: Kerk in Actie – Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai 
 

Kinderen terug in de kerk uit knd en oppas 

Slotlied: Lied 320: 4 en 5 
 

4. De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 

Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord, 
God heeft 't tot ons gesproken. 

 
5. De liefde spreekt haar eigen taal, 
alle kwaad bedekt zij duizendmaal – 

vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan, 

maar blijve' in ons de liefde. 
 
Heenzending en zegen 

 
Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  

 
Orgelspel 
 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 
 

 
Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting onder genot van koffie, thee of fris. 

 

De kerkenraad wenst u een gezegende week 


