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Orde voor de viering 

op zondag 11 augustus 2019 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma  
Kind v/d zondag: Luciën Krans  

Organist: Caroline van der Laan 

 
Orgelspel 
 

Welkom (door de ouderling van dienst) 
 

Dienst van het begin 
Stilte 

 
Morgenlied: Lied 214: 1, 6, 7 en 8 

1 Het licht dat weer opnieuw begon, 

de dag, de pas ontwaakte zon, 
verhogen Hem die boven is 

en die alleen te loven is. 
 

6 Dit is uw dag want Gij zijt daar, 
dit is een dag als duizend jaar. 

Verdrijf mijn zonde als de dauw, 
o God wie ik mij toevertrouw! 

 
7 Nu dan het licht verrezen is, 

loof Hem die ’t eeuwig wezen is 
en houd u voor de dag bereid 

dat Hij verschijnt in heerlijkheid. 
 

8 Lof zij de Vader, eeuwig licht, 

de Zoon, zijn enig aangezicht, 
lof zij de Geest, der liefde vuur, 

loof God vandaag van uur tot uur! 
 

Bemoediging en groet 
Vg: Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 

Allen: Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. 
 

Vg: Genade en vrede van God de Vader, door Jezus Zijn Zoon, Immanuël, Hij 
woont met Zijn Geest in ons. 

 
Allen: Halleluja,  amen.  

 
Drempelgebed 
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Zingen: Psalm 92: 1, 3 en 8 

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men de Here prijst, 

dat men Hem eer bewijst 

zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen 

w goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 

houdt ons uw hand geborgen. 
 

2 Gij hebt mij door uw daden, 
Here God, verheugd. 

Mijn hart is vol van vreugd, 

ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 

de werken  uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 

Gij zult hun hart versterken. 

8 Zij zullen vruchten dragen 
voor ’s Heren heiligdom 

tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 

Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 

Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 

 

Kyriëgebed  
 

Lofzang Lied 305: 1,  2 en 3 
1 Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 
 

2 Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 
 

Dienst van het Woord 
 

De Bijbel wordt geopend en de Bijbelkaars wordt aangestoken. 
‘Samen in het licht’ – ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 
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. 
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1ste lezing: Jesaja 65: 17-25 

 
Zingen: Psalm 89: 1, 3 en 4 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

3 Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 

Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ’t licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 

Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 

 
4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 

Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 

De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, 
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 

Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken 
is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 

 
2de lezing: Lucas 12: 32-40 

 
Zingen: Lied 751: 1, 2 en 3 

1 De Heer verschijnt te 
middernacht! 

Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 

en Hem begroeten wil. 
 

2 Want ook als niemand naar Hem 
vraagt 

noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht 

vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 

 

3 Wie waakt er als een trouwe knecht, 
zijn meester toegedaan, 

dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Zingen: Lied 751: 4 en 5 

4 Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 

zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 

 

5 De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 

zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 
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Dienst van ons antwoord 

 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader (lied 1006) 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
 

Slotlied: Lied 759: 1 en 2 

1 Gods kinderen op aarde 
zij wandelen in het licht, 

omdat zij gerechtvaardigd 
zijn voor zijn aangezicht. 

Zij leven Hem ter ere, 
zijn naam hun lieve lust. 

Zij sterven in de Here, 
zij slapen zo gerust. 

 

2 Zij slapen en ontwaken 
als in een ogenblik. 

God zal hen wakker maken, 
Hij waakt voor hun geluk. 

Zo worden zij veranderd 
tot heerlijkheid en eer. 

Zij geven zich uit handen 
en leven in de Heer. 

Heenzending en zegen 

 gezongen amen 
 

Bent u gast in deze viering en wilt u meer weten over de Protestantse Gemeente 
Borger dan kunt u in de hal de ouderling aanspreken 

 

Deze dienst is terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl 


