
1

ORDE VAN DIENST

voor de viering op vrijdag 21 juni om 14.30 uur in BORGERHOF
Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: dhr. Harm Timmer (Gasselte)

Pianospel

Welkom

Zingen: Psalm 75: 1

U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land al de wonderen van uw hand.

Groet en bemoediging

Zingen: Psalm 75: 2

‘Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht, wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond, op mijn trouw is het gegrond.’

Inleiding op de viering

Gebed

Schriftlezing 1: Psalm 139: 1-6

Zingen: Gezang 326: 1 en 5 (Liedboek 1973)

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Uitleg
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Zingen; Psalm 139:1

Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen.

Schriftlezing 2: Psalm 139: 7-12

Uitleg

Zingen: Psalm 139: 6

Wanneer ik mij geborgen dacht in ’t vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht? Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister, de nacht een dag die blinkt van luister.

Schriftlezing 3: Psalm 139: 13-18

Uitleg

Zingen: Psalm 139:8

Ik loof U die mijn schepper zijt, die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen. Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Schriftlezing 4: Psalm 139: 19-24

Uitleg

Zingen: Psalm 139: 13, 14

Zou ik niet haten, die U haat, de wijsheid van uw weg verlaat
en opstaat tegen U? Hij is een kind van kwaad en duisternis.
Uw vijanden die U verlaten, hoe zou ik hen, o Heer, niet haten?

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op de weg ten leven.

Geloofbelijdenis

Zingen: Lied 275: 1, 3 en 5

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

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.
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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.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 704: 1 en 3

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Heenzending en zegenbede

Pianospel

< Na afloop van de viering drinken we koffie of thee. >
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