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Borgerhofdienst 
 

   Op vrijdag 16 augustus 2019 aanvang 14.30 uur in de Borgerhof 
 

Pastor: Hessel Hansma 
Begeleiding samenzang: Joop de Vries 

 
Pianospel 

 
Welkom 

Dienst van het begin 
 

Wij zingen: Lied 289: 1, 2 en 3 
1 Heer, het licht van uw liefde schittert, 

schijnt in donkere diepten, schittert; 

Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 

Schijn op mij, schijn op mij. 
 

(refrein) Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw Vaders glorie; 

blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle 

naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, 

ontsteek hier het licht. 
 

2 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 

door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 

toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij. (refrein) 

 
3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 

en de weerglans op ons gezicht zien, 
zal ons leven voor anderen stralen, 

het verhaal van uw liefde vertalen. 
Schijn in mij, schijn door mij(refrein). 

 
Bemoediging:  

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
Groet: 

V: de Heer zij met u 

A: ook met u zij de heer 
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We zingen als gebed op de drempel: Lied 287: 1, 2 en 5 
 

1 Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 
 

2 Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

   5 Rond het licht dat leven doet 
   groeten wij elkaar met vrede. 

   Paaslicht straal ons tegemoet, 
   zegen wie uw liefde delen, – 

   licht dat dit geheim behoedt: 
   God is goed. 

 
Kyriëgebed 

 

Glorialied: 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! 

 

Gebed bij de opening van het woord 
 

Als woorden uit het oude testament zingen we psalm 33: 1 en 2 
 

1 Kom nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 

Word'als nooit tevoren 
door wie Hem behoren 

t feestlied ingezet! 
Meld de blijde mare 

bij de klank der snaren, 
steek de loftrompet. 

 

2 Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde  
overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 
Hem’len hoog verheven,  

vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
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En lezen: Psalm 33: 12-22 

 
Schriftlezing: Matteus 6: 7-14 

 

Wij zingen: Lied 370: 1, 2 en 3 
 

1 Vader, die woont in hemels licht, – 
uw rijk geeft liefde een gezicht 

uw naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 

wek doden op, maak armen rijk, 
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

 

2 Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 

bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 

Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 

   3 Leid ons niet in verzoeking, Heer, 

   verlos ons, maak ons meer en meer 
   tot mensen aan uw beeld gelijk – 

   want U behoort het koninkrijk, 
   de kracht, de hoogste heerlijkheid 

   nu en in alle eeuwigheid. 

 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Wij zingen: Lied 838: 1, 3 en 4 
 

1 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 

3 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

   4 Wij danken U, o liefde groot, 
   dat Christus is gekomen. 

   Wij hebben in zijn stervensnood 
   uw diepste woord vernomen. 

   Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
   en het wordt overal volbracht 

   waar liefde wordt gegeven, 
   wij uit uw liefde leven. 

 
Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed en voorbeden 
 

Stil gebed 
 

‘Onze Vader’ 

 



 

4 

 

Inzameling van de gaven voor de diaconie 

 
Wij zingen: lied 978: 1 en 4 

 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 
 

 
 

Zending en zegen 
 

Na de viering drinken we samen een kop koffie of thee 


