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     Orde van dienst voor de viering 

op startzondag 27 OKTOBER 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

Bijbel zondag thema: ‘ik wens jou’ 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Kind van de Zondag: Gissele de Roo 
Organist: Bram Hulsebos 

Lector:Lauwrens Wanders 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelmuziek 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
Voorbereiding 

(we gaan staan) 
Zingen: Psalm 19: 1  

 1  De hemel roemt de Heer, 
  het firmament geeft eer 

  Hem, die 't heelal volbracht. 
  De dag spreekt tot de dag 

  van wat zijn hand vermag, 

  de nacht meldt het de nacht. 
  Er is geen taal, geen woord, 

  toch wordt alom gehoord 
  een wijd verbreide mare. 

  Geen stem gaat van hen uit, 
  maar overal verluidt 

  hetgeen zij openbaren. 
 

Bemoediging (n.a.v. Psalm 124:8 en 138:8) en groet (n.a.v. Romeinen 1:1-7) 
V. de Heer is machtig 

G. hij helpt ons altijd 
V. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt 

 G. Heer, u zult me altijd beschermen 
V. Uw trouw duurt eeuwig, Heer 

G. Laat uw wereld niet in de steek 

 
V. Ik wens jullie toe dat God, onze Vader,  

     en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven 
G. Amen 

 
Gebed op drempel 

(we gaan zitten) 
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Zingen: Lied 723: 1 

 1  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. 

 
Kyriëgebed 

 

Lofzang en als gebed voordat we de bijbel openen: Lied 326: 1 /m 6 
1 Van ver, van oudsher aangereikt, 

een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 

weer vlees geworden, opgestaan! 
 

2 Dit woord komt tot ons op de wind. 

Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 

Dit woord, dat God van oudsher sprak.

3 Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 

als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

 

4 Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 

Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht.

5 Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

6 O woord, zolang ons toegedaan, 

zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 

die is, die was, die komen zal!

 

Dienst van het woord 
Aansteken bijbelkaars 

 
Kinderen in het midden 

 
Zingen:  1.  We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

   Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
 

  2.  Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt 
   ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

 
  3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 

   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 
1ste lezing: 2 Timoteüs 2: 19-21 
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Zingen:  Lied 361: 1, 4, 5, 6 en 7 

1 Er heeft een stem gesproken, 
de Heer was daar! 

Antwoord Hem vastbesloten, 
sta voor Hem klaar! 
 

4 Het woord, van God gegeven, 
brengt ommekeer, 

het voedt ons in het leven, 
is vol verweer. 

5 Leer ons eenvoudig leven 
niet afgeleid. 

Wie zich aan Hem wil geven 
sta steeds bereid. 
 

6 De tijden slaan als golven 
over ons hoofd. 

Wie in Hem blijft geloven 
wordt niet verdoofd. 

    7 De koning nu der eeuwen, 
    eeuwig de Heer, 

    heerlijk, onzienlijk, enig, 
    zij kracht en eer! 
 

2de lezing: Romeinen 1: 1-7 (Bijbel in gewone taal) 
 

Zingen: Lied 325: 1 

1 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven, 
dat onze gang bepaald heeft bij het leven, 

dat in ons zwijgt en waakt en weet, 
de wereld trouw in lief en leed, 

dat ons de dood doet tegengaan: 

dat was bij God, van meet af aan. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

(gebedsintenties)    

Dienst van ons antwoord 
 

Dank – en voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 

(kinderen terug uit knd. en oppas) 
Zingen: Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

Zegen 
Gezongen amen, amen, amen 

 
Bij de uitgang collecte voor de Kerk 


