
 
 

1 

 

 

     Orde van dienst voor de viering 

op startzondag 15 SEPTEMBER 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

Thema: een goed verhaal. 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Kind van de Zondag: Renske Maat 
Organist: Caroline van der Laan 

Lector: Diny Krijsman 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 
 

Welkom 
Dienst van het begin 

Stilte 
 

We zingen: wil je opstaan en mij volgen / Iona 40 vertaling Gert Lubberts 
 

 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
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v:    God zij met u en jullie,  
a:     ook met jou is de Heer,  

 
v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige,  

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
V: Die niet ophoudt ons mensen te inspireren  

a: MET ZIJN DROMEN VOOR ONZE WERELD  
v: Zo blijft de Eeuwige trouw 

a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. AMEN.  
 

V: die ons geroepen hebt, nog altijd ons zoekt, ons aanziet en wil kennen: 
A: BLIJF NAAR ONS VRAGEN! 

 
V:als wij niet horen, vluchten in zwijgen, - noem onze naam, noem ons uw geliefde: 

A:BLIJF NAAR ONS VRAGEN! 

 
V:die aan ons vasthoudt, ons leven ten goede: 

A:STA ONS VOOR OGEN! 
 

V: doe ons elkaar zien zoals U ons ziet: 
A:STA ONS VOOR OGEN! 

 
V: die ons geroepen hebt: Hoor ons gebed! 

A: AMEN. 
 

We zingen 

 
 

Smeekgebed  
 

 
Glorialied 
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2 Voor de schoonheid van elk uur  

van de dag en van de nacht, 

voor de zon, die bron van vuur  
die ons warmt en naar ons lacht, - Refrein.  

 

   3    Voor de sterren en de maan die,  
ook als het donker valt,  

wegen wijzen om te gaan  
over bergen, door het dal,- Refrein.  

 

4. Voor de mens die met ons gaat,  
voor de banden van het bloed, 

voor de vriend die naast ons staat,  

voor wie ons geloven doet, - Refrein:  
 

5. Voor het wonder dat wij zijn,  

voor de gift die leven is,  
voor de aardse zonneschijn,  

hemels als geheimenis, - Refrein:  
 

6 Voor uw kerk die overal  

zingende uw Naam gedenkt,  
weet hoe zij U danken zal: 

liefde in haar grootst geschenk!-Refrein: 
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dienst van het Woord 

Aansteken bijbelkaars 
 

Kinderen in het midden 
 

Lezen: uit het bijbelboek Ruth  door lector Diny Krijgsman 
 

We luisteren naar Stef Bos: Lied van Ruth – My land is jou land 
https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA 

 
Uitleg en verkondiging 

 
We zingen: Lied 848: 1, 2 en 4 

1 Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 

het ligt verhuld in uw geheim 

dat eind is en begin. 
 

2 Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

   4 Als wij uw sporen bijster zijn, 
   Heer, geef ons denken moed; 

   leer ons te luisteren naar de Geest 
   die doven horen doet. 

 
Dienst van het antwoord 

Gebedsintenties 
 

Gebeden: dankgebed/voorbeden/ stil gebed/ gezongen Onze Vader met de woorden 
van 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 ondertussen luisteren we naar zingen door leiding 

kindernevendienst 
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Slotlied: Lied 837: 1 en 4 

 
1 Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen 

 

4 Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

 

Zending en zegen (gesproken en gezongen) met woorden uit: 
 Zangen van zoeken en zien nr. 25: 1 en 4 

 
 Gesproken  door voorganger:: 

 

Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen. 
Moge je de wind altijd in de rug hebben. 

Moge de zon schijnen warm op je gezicht. 
Moge de regen vallen zacht op je velden. 

En totdat wij elkaar ontmoeten: 
moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 

 
Zingen door gemeente: 
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Gesproken  door voorganger:: 

 
Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 

vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 

met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 

God die lief is en ons ziet. 


