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O rde  van  d iens t

voor de viering op zondagmorgen 25 augustus 2019

in de Goede Herder Kerk

Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: Geert Meendering

Kind van de zondag: Renske Maat

Orgelspel

Oefenen Lied 948: 1, 2 en 3

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,
niet als een vuur dat ons verbrandt
– vuur is te heilig en te hevig –
geef ons de schaduw van uw hand

om in te schuilen, dat wij leven
al zijn wij dood, zo dood als as.
Laat ons er zijn, een eeuwig even,
laat ons er zijn met U die was,

die is, die komen zal ten laatste,
ten eeuwigste. Kom niet te laat!
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?
Kom dan, wij zijn ten einde raad.

Welkom door de ouderling van dienst

DIENST VAN HET BEGIN

Stilte
( we gaan staan)

We zingen: Psalm 139: 1 en 14

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.

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.

Groet: v. De Eeuwige is met u en jullie, 
a. Ook met u zal God zijn! Amen 

Bemoediging: v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. Hij is voor ons een barmhartige Vader en tot in eeuwigheid     
duurt zijn trouw. 
a. Onze hulp is de naam van de Heer en tot in eeuwigheid duurt    
 zijn trouw. Amen
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Als gebed op de drempel zingen we: Lied 272: 1, 3 en 4

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid

 
( we gaan zitten)

Kyriegebed

Glorialied: Lied 747: 1, 5, 8

Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Ja, Hij zal ons geleiden
in ’t schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
Lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Aansteken bijbelkaars

Kinderen in het midden

We zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’
(kinderen naar de kindernevendienst)

1  lezing: Jesaja 30: 15-21ste

Wij zingen: Psalm 112: 2, 4 en 5
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Zijn goede naam wordt nooit te schande,
zijn recht is veilig in Gods handen.
Zelfs in de nacht ziet hij het dagen,
een glans van liefde en welbehagen.
Gods waarheid zal voor al de zijnen
als zonlicht in het duister schijnen.

Standvastig blijft hij bij zijn plannen,
nooit zal de vrees hem overmannen.
Hij slaat met vreugd de vijand gade,
geen haat, geen boosheid kan hem schaden.
Mild is zijn hart en vol erbarmen
schenkt hij zijn gaven aan de armen.

Zijn recht houdt stand, niets kan hem deren,
zijn goede naam is hoog in ere,
terwijl de vijand van het goede
vergaat van machteloze woede,
want al zijn boosheid is gebreideld
en al zijn plannen zijn verijdeld.

2  lezing: Lucas 13: 22-30de

We zingen: Lied 969: 1, 2, 3 en 4

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen: Lied 948: 1, 2 en 3

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,
niet als een vuur dat ons verbrandt
– vuur is te heilig en te hevig –
geef ons de schaduw van uw hand

om in te schuilen, dat wij leven
al zijn wij dood, zo dood als as.
Laat ons er zijn, een eeuwig even,
laat ons er zijn met U die was,

die is, die komen zal ten laatste,
ten eeuwigste. Kom niet te laat!
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?
Kom dan, wij zijn ten einde raad.
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GEBEDEN EN GAVEN (gebedsintenties)

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

“Onze Vader”

Mededelingen

Inzameling van de gaven
(kinderen terug uit kindernevendienst en oppas)

We zingen ons slotlied: Lied 723: 1 en 2

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Heenzending 

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
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