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Borgerhofdienst 

 
   op vrijdag 29 november 2019 aanvang 14.30 uur in de Borgerhof 

 
Pastor: Hessel Hansma 

Begeleiding samenzang: Joop de Vries 

 
Pianospel 
 

Welkom 
voorbereiding 

We worden stil 
 

Zingen: Psalm 25: 2 en 3 

2 Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  

leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt;  

leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  

want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
’k blijf U al den dag verwachten.   
 

3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen,  
Heer, waarop ik biddend pleit: 

milde handen, vriendelijk’ogen  
zijn bij U van eeuwigheid.  

Denk toch aan de zonde niet  
van mijn onbedachte jaren!  

Heer, die al mijn ontrouw ziet,  
wil mij in uw goedheid sparen.  

Groet en bemoediging 
 

Zingen: Lied 433: 1, 3 en 5 
1 Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria's kind. 
 

3 Gij daalt van de Vader neer 

 tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgegaan  

en hemelwaarts opgestaan.

   5 Lof zij God in ’t hemelrijk,  

   Vader, Zoon en Geest gelijk,  
   nu en overal altijd,  

   nu en tot in eeuwigheid.  
Kyriegebed 
 

Afgesloten met zingen: Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8 
 
1 Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

2 Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 

noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

6 Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 
met uw licht verwart

 
 7 Christe eleison, 

 nog is niet verstomd 
 ons verlangend roepen 
 dat Gij spoedig komt! 

8 Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer!
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Dienst van het Woord 

Lezen: Jesaja 2: 1-5 
              

Zingen : Lied 452: 1 
 

 1  Als tussen licht en donker 
  de tijd zijn stroom versnelt, 

  zijn wij in U verzonken, 
  ons hart raakt niet ontsteld, 

  Gij leeft en houdt de wacht, 
  wij hebben niets te vrezen, 

  de slaap zal ons genezen. 

  Gij waakt de ganse nacht! 
 

Lezen: Romeinen 13: 8-14 
 

Zingen: Lied 313: 1 
 

 1  Een rijke schat van wijsheid 
  schonk God ons in zijn woord. 

  Heb moed, gij die op reis zijt, 
  want daarmee kunt gij voort. 

  Gods woord is ons een licht, 
  en elk die in vertrouwen 

  daarnaar zijn leven richt, 
  die zal erin aanschouwen 

  des Heren aangezicht. 

 
Lezen: Matteus 24: 32-44 

 
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 
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Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3 

 
1 Laat de woorden 

die we hoorden 
klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 
 

2 Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt

   3 Laat ons hopen, 
   biddend hopen, 

   dat de liefde wint. 

   Wil geloof ons geven 
   dat door zo te leven 

   hier Gods rijk begint. 
 

Dienst van ons antwoord 
 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven bestemd voor de diaconie 
 

Slotlied: Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

1  Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 
 

2  De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  

Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.  

 
3  Zij, die gebonden zaten  

in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten –  

begroeten ’t morgenrood.  
 

4  De zonne, voor wier stralen  
het nachtelijk duister zwicht,  

en die zal zegepralen,  

is Christus, ’t eeuwig licht!  
 

5  Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  

Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal. 

 
Zegen 


