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Orde voor de viering  

op vrijdag 17 mei 2019 aanvang 14.30 uur  
in de Borgerhof 

 

Voorganger: pastor Hessel Hansma  
Pianist: Jan Top 

 
Pianospel 
Welkom 

Dienst van het begin 
Zingen: Psalm 66: 1 en 7 

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 
 
7 De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 
 

Groet en bemoediging 

 
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. 

 
Kyriëgebed 
 

Lofzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 
1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
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3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn 

Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 

4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 

Dienst van het Woord 
Gebed 

 
Schriftlezing: Psalm 66 
  Johannes 16: 16-23a 

 
Zingen: Lied 652: 1, 2, 3 en 4 

1 Zing jubilate voor de Heer, 
hemel en aarde, loof uw Vader, 
engelen, goden, mens en dier, 

sterren en stenen, jubilate! 
 

2 Zing jubilate, dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 

bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zing jubilate! 
 

3 Zing jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 

Jezus Messias, jubilate! 
 

4 Zing jubilate voor de Geest, 
offer de vogel Geest uw adem, 

dat Hij uw hart met vuur geneest, 
wees God indachtig, jubilate! 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Pianospel 
Dienst van ons antwoord 

Gebeden 

 
Inzameling van de gaven 

 
Slotlied: Lied 653: 1, 6 en 7 

1 U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 
6 Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 

 
7 O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Zegenbede 

Pianospel 


