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Borgerhofdienst 
 

   Op vrijdag 26 juli 2019 aanvang 14.30 uur in de Borgerhof 
 

Pastor: Hessel Hansma 
Begeleiding samenzang: Joop de Vries 

 
Pianospel 

 
Welkom 

 
Zingen: Psalm 93: 1 en 2 

 
1 De Heer is koning, Hij regeert altijd, 

omgord met macht, bekleed met majesteit. 

Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

 
2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld 

op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 

het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 

Groet, bemoediging en gebed op de drempel 
 

Zingen: Psalm 93: 3 en 4 
 

3 Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 

Geweldig is de Here die zijn voet 

plant op de nek van deze watervloed. 
 

4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 

Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Gebed voor de nood in de wereld 
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Lofzang: Lied 913: 1, 2 en 4 

 
1 Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

 

2 Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 

4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Gebed bij de opening van de bijbel 

 

Lezen: Job 7: 1-4. 6-7.  
            Marcus 1: 29-39 

 
Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4 

 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

2 Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

3 Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

4 Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Zingen: Lied 523 bundel Joh. de Heer 

 
1 Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart; 

Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê, 

Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee. 
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart; 

Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
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2 Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg, 

Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg, 
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht; 

Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht. 

Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg, 
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg. 

 
3 Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij! 

Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij. 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt, 

En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet. 
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij! 

Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij. 
 

Gebeden 
 

Inzameling van gaven 
 

Slotlied: Lied 149  bundel Joh de Heer 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. -2x- 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. -2x- 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. -2x- 

-Refrein- 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. -2x- 

Zegenbede 

Pianospel 


