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             Orde voor de viering 

op zondag  19 januari 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
Thema:’ zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
        Lector: Hellen Woltmeijer 

Kind van de zondag: Lucien Krans 

Muzikale begeleiding: Bram Hulsebos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
( we mogen gaan staan) 

Opening en voorbereiding 
 

Intochtslied: Lied 975: 1 en 3 
1 Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

3 Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
Woord van welkom 

v. De genade van onze Heer Jezus Christus,  
    de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest  

    zij met u allen 
a: en ook met u.       ( we gaan zitten) 

 
Roepen tot de heilige Geest  afgesloten met zingen Lied 670: 1, 3 en 6 

1 Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

3 Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 

geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

 

   6 Maak ons geloof zo vol en schoon 
   dat het de Vader leert verstaan 

   en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
   o Geest van beiden uitgegaan 

 
Vragen om vergeving en verzoening 

 
V:   Vergeef ons, Heer, voor fouten, wandaden en wantrouwen tussen christenen van 

verschillende kerken en tradities. 
A  Heer ontferm U!   
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V  Vergeef ons Heer, dat wij soms eerder in het duister blijven dan dat we de weg 

van het  licht zoeken; want U, Heer, bent het enige ware Licht.  

A Heer ontferm U!  
 

V  Vergeef ons, Heer, ons gebrek aan geloof en ons falen om mensen met hoopvolle 
verwachting en echte liefde te zijn.  

A  Heer ontferm U!  
 

V  Vergeef ons Heer, als wij anderen pijn, moeite of angst hebben bezorgd. 
A  Heer ontferm U!   

 
V  Vergeef ons, Heer, als wij ons afsluiten en onverschillig blijven, in plaats van ons 

gastvrij te openen voor anderen, met name voor vreemdelingen en vluchtelingen.  
A  Heer ontferm U!   

 
V  Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Zoals de 

hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo 

ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons 
verwijderd.  

A  Amen.  
 

Loflied: Lied 526: 1( allen), 2 (mannen en jongens), 3 (vrouwen en meisjes) en 4 
(allen) 

1 Juich voor de koning van de Joden, 
buig voor geen dove wereldmacht, 

kniel voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 

Drie vreemden zochten Hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 

met goud, met wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 

 

2 Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 

God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 

tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 

het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 

3 In Kana was de gloed geweken, 
het vuur bedolven onder as; 

toen zei de vlam in ieders beker 
wie er de ware wijnstok was; 

laat het nu uit de kruiken stromen, 
de vreugde ga van mond tot mond, 

omdat Hij, in zijn uur gekomen, 
de aarde aan zijn zijde vond! 

4 Juich voor de koning van de volken 
buig voor zijn opperheerschappij, 

zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 

Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
leg vrede in elkanders hand: 

Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 
Rondom het Woord 

Luisteren naar het Woord van de levende God  
 

V  Vader in de hemel, open ons hart en onze geest voor uw Woord  
A  Uw woorden zijn geest en leven!  

 

V  Maak dat wij toegroeien naar elkaar, in eenheid en liefde.  
A  Uw woord is een lamp voor onze voet 
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Kinderen naar voren 

Aansteken bijbelkaars / openen van de bijbel.  

 
Zingen: we gaan voor even uit elkaar 

 
1ste Lezing: Handelingen 27: 18 tot en met 28: 10 

 
Lied 828: 1, 2 en 3 

1 Stem als een zee van mensen 
om mij door mij heen. 

Stem van die drenkeling, 
van dat stuk wrakhout, 

dat een mens blijkt 
als hij mij aankijkt. 

 

2 Stem die mij roept: wie ben je, 
mens waar is je broer? 

Stem die mijn vliezen breekt 
en mij bevrijdt, die 

vuur uit steen slaat, 
jij die mij ik maakt. 

3 Stem die geen naam heeft, nog niet, 

mensen zonder stem. 

Stem als een specht die klopt 

aan mijn gehoorbeen. 

Woord dat aanhoudt. 

God die mij vasthoudt.
 

2de lezing: Marcus 16: 14-20 
 

Lied 974: 1 
   1 Maak ons uw liefde, God, 

   tot opmaat van het leven! 
   Wij zijn geroepen om 

   haar zingend door te geven. 
   De wereld zegt ons niet 

   de goede woorden aan. 
   Vernieuw ons hart en doe 

   ons uw beleid verstaan. 
 

Overweging 

 
Lied 973: 1, 2, 3 en 4 
1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 

 

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 

 

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 

BELIJDEN, BIDDEN EN GEVEN 
 

Samen belijden  
V  Broeders en zusters, we zijn één in de Heer Jezus Christus, belijden wij ons 

gemeenschappelijk geloof in één God: Vader, Zoon en heilige Geest.  
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A  Wij geloven in één God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  

En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,  
geboren uit de Vader vóór alle tijden,  

God uit God, Licht uit Licht,  
waarachtig God uit waarachtig God,  

geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader,  
door wie alles is geworden  

die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel  
en vlees is geworden door de heilige Geest,  

uit de maagd Maria en mens is geworden,  
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,  

geleden heeft en begraven is, op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,  
is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, 

en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, 
en aan zijn rijk zal geen einde komen.  

En in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt,  

die uitgaat van de Vader, die samen met de Vader 
en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 

die gesproken heeft door de profeten. 
En in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.  

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.  
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. 

Amen. 
 

Samen bidden afgesloten met het gebed van de Heer 
 

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

Slotlied: Lied 416: 1, 2 en 3 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

   3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

   in zijn liefde je bewaren, 
   in de dood je leven sparen. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Uitzending en zegen 

 
Afgesloten met Lied 416: 4 

 
   4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Na de dienst bent u welkom om samen een kop koffie of thee te drinken. 


