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             Orde voor de viering 

op zondag 23 juni 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Pastor Hessel Hansma 

Muzikale medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong  

Kind van de zondag: Gisselle de Roo 
organist:Bram Hulsebos 

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

Dienst van het begin 
 

We zingen ons morgenlied: Lied 283: 1, 2 en  3 
 

1 In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

   3 Want wij mensen op de aarde 

   raken van het duister moe. 

   Als uw hart ons niet bewaarde 
   sliepen wij ten dode toe. 

 
Welkom door de ouderling van dienst 

 
Stilte  

We mogen gaan staan 
We vervolgen zingend ons morgenlied: Lied 283: 4 en 5 

 
4 Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 
 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

Bemoediging en groet, drempelgebed 
We mogen gaan zitten 

We zingen: Psalm 13: 1( koor), 2 en 3 (allen)(nieuwe psalmberijming Tekst: Jan 

Pieter Kuijper) 

1. Hoe lang nog kijkt U mij niet aan, 

vergeet U wat ik moet doorstaan? 
Hoe lang nog, HEER, blijft U verborgen? 

Hoe lang nog kwellen mij de zorgen 
en kan mijn vijand vrijuit gaan? 
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2. Geef antwoord, God, toon uw gezicht. 

Verdrijf de dood, schijn met uw licht. 
Laat hen die op mijn leven jagen 

niet vieren dat ik ben verslagen, 

niet juichen dat ik ben gezwicht. 

3. Ik steun op U, U staat mij bij. 

Eens maakt U mij liefdevol vrij. 
Dan zal ik juichen, vrolijk zingen 

als dank voor al uw zegeningen. 
HEER, U bent goed geweest voor mij. 

 
Gebed om bevrijding (Kyriëgebed) afgewisseld met  Lied 224 (gezangen voor 

liturgie) door kerkkoor 
 

Elke dag vertelt over God de Heer, 

alle nachten fluisteren tot zijn eer, 
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed, 

heel de aarde juicht over al wat Hij doet, 
alles is zo mooi, dat ik zingen moet. 
 

Zingen : kerkkoor 
 

Daarom brengen we vandaag bij U dat wat in ons leven onzuiver en onrein is. 

Alles waarmee we onze ogen vertroebeld hebben,  
waardoor we uw goedheid hebben gemist. 

Alles waarmee we onze mond en ons lichaam hebben bevuild,  
alles waarnaar we hebben geluisterd.  

Waardoor we uw stille stem niet meer konden horen. 
 

Zingen kerkkoor 
 

Al het geld dat we met onze handen hebben aangepakt,  
maar dat ten diepste besmeurd en verontreinigd is  

door de macht en de geldzucht die eraan kleefde. 
Alle stappen die we hebben gezet op wegen die heilloos en doelloos bleken te zijn  

en ons van onszelf en van onze dierbaren hebben doen afwijken. 
 

Zet onze voeten op uw heilige grond,  
zodat we ons opnieuw zullen openen voor uw geheim en naam,  

die zegt: ik de Here, ben het die jullie geneest. 
Schep zo in ons een nieuwe reine geest en bevrijd ons van wat beknelt.  

Opdat wij mogen leven en wandelen als een heilig volk voor uw aangezicht. 
 

Zingen kerkkoor 
 

Glorialied: Lied 304: 1, 2 en 3 

 
1 Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 

 

 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 

   3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
   duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

   Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
   houd Hem in ere! 
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Dienst van het Woord 

 
Aansteken Bijbelkaars 

 
Kinderen in het midden 

 
We zingen ‘Samen in het licht’ 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 

 
Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

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

 
Kerkkoor zingt als opening bij de bijbel: Lied 322: 1 en 2 

 
1 Die chaos schiep tot mensenland, 

die mensen riep tot zinsverband, 

Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 

Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 

Woord dat trouw blijft. 
 

2 Dat boek waarin getekend staan 

gezichten, zielen, naam voor naam, 

hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 

hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 

Licht dat aanblijft. 

Schriftlezing: Lucas 8: 26-39 
 

Zingen: Lied 432: 1 (koor) , 2 en 3 uit Zangen van zoeken en zien 
 

1. Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen, 

zij die in doodswoestijn onvindbaar zijn, 
wie weet hun naam, wat heeft met hen gedaan 

die genoemd wordt Gij, onvoorstelbaar Gij, 
die ’t verloren kind schreiend zoekt en vindt, 
die het leven zelf uit de dood opdelft? 

 
2. Hoe in duisternis dit bestaan ook is, 

hoe zwart mijn verdriet, wanhoop wordt het niet, 
omdat Gij God zijt, die mijn leven leidt, 

Gij volstaat voor mij, zijt mijn zekerheid. 
Van uw aangezicht straalt mijn ogenlicht, 
komen zal de dag dat ik rusten mag 

3. Die rampzalig zijn, zullen zalig zijn. 

Die verworpen zijn, zullen in u zijn. 
Die zich keerden van u, zij vinden u. 

Onbeminden om niet bemind door u. 
Lachen wordt gehoord als Uw laatste woord 
dit verscheurd heelal prachtig maken zal. 

 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Orgelspel 

 
Dienst van het antwoord 
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(gebedsintenties) 
Gebeden – dankgebed- voorbeden- stil gebed- Onze Vader 

 
Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven 

 
Slotlied: Lied 612: 1, 2 en 3 

 
1 Wij komen als geroepen 

en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 

heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 

getekend met een naam, 

van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 

 

2 Geroepen om te leven, 

gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 

van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 

uit de toevalligheid, 

bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 

   3 Getekend voor ons leven 

   als kind'ren van het licht, 
   gezaaid op hoop van zegen, 

   de dag als vergezicht. 
   God, breng ons zelf op adem 

   en treed in ons bestaan. 
   Bezegel onze vreugde 

   hier met uw eigen naam! 
 

Het kerkkoor zingt als inleiding op de zegen:  
Lied 1 vers 1 uit zangen van zoeken en zien 

Op een stem van ver gehoord, 

gaan wij onze wegen voort. 
Leven is een lange reis 

en al gaande word je wijs. 
 

Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 

door de wereld, door de tijd, 
om elkaar tot levenszegen 

zo nabij als God te zijn. 
 

Zegenbede 
Gezongen amen 

 
Orgelspel 

 

 
 


