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Orde voor de viering  

op zondag 2 februari 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

ZWO dienst – thema “akkers voor arme Armenen” 
Voorganger: Pastor Hessel Hansma 

Muzikale medewerking: Ria Hoving ( orgel en piano),  
Gesinus van der Vinnen  

en jeugdcombo o.l.v. Janita Rundervoort 
Lector: Kris Dambrink 

Kind van de zondag: Renske Maat 
Medewerking: jongeren en leden ZWO commissie 

 
Orgelspel 

 
Oefenen liederen door gemeente in samenwerking met Gesinus van 

der Vinne 

1 Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God? 
Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht, 

en altijd weer hoor ik ze zeggen: ‘Waar blijft nu je God?’ 
Refrein: 

 zoals een hert reikhalst naar levend water 
 zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe 

 Ik dorst naar God, de levende God 
 Ik dorst naar God, de levende God 

 
2 God, geef mij vandaag en iedere dag 

een teken van liefde, dan zal ik voor U zingen 
tot diep in de nacht, zo lang ik besta, 

een lied voor de God van mijn leven. 
Refrein:…. 

 

3 Maar waarom zo moedeloos, waarom opstandig? 
Ik zal wachten op God en eens zal ik Hem danken: 

Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God. 
Refrein: …. 

 
Lied 541: Veertig jaren lopen door het hete zand 

1 Veertig jaren lopen door het hete zand. 
Veertig jaren lopen naar het goede land: 

daar zal melk en honing zijn, 
de Heer zal onze koning zijn. 

Veertig jaren lopen naar het goede land. 
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Jeugdcombo 1 speelt en zingt: Welkom in Gods huis van LEV 
Welkom in Gods huis 

Welkom in Gods huis 

Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 

 
Welkom van waar je ook komt 

't maakt niet uit waar je wieg ooit 
stond 

Waar je woont, waar je slaapt 
Hoe het wel of niet gaat 

Welkom van waar je ook komt 
 

God is de gastheer vandaag 
In Zijn huis is er altijd plaats 

Kom erbij, hier is hoop 
Hoe je leven ook loopt 

Want God is de gastheer vandaag 

 

Welkom in Gods huis 

Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 

Welkom in Gods huis 
 

God heeft Zijn deur openstaan 
Ongeacht wat is misgegaan 

Neem je mooie cv 
Of je strafblad maar mee 

Want God heeft Zijn deur 
openstaan 

 
Welkom in Gods huis 

Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 

Welkom in Gods huis  (2x) 

 
Dienst van het begin 

 
Welkom en mededelingen ouderling van dienst 

 
Stilte  

 
Lied van het begin: Psalm 66: 1 (nieuwe berijming) 

1. Juich, aarde, om Gods naam te prijzen; 
eer Hem op ieder continent. 

Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen 
hoe ontzagwekkend groot U bent. 

De hele wereld is getuige; 
uw vijand knielt zelfs voor U neer. 

Laat alle mensen voor U buigen, 

uw naam bezingen tot uw eer.’ 
 

Groet, bemoediging  
v: de vrede van God zij met u!  

a: Gods vrede over heel de schepping!  
v: wij zoeken onze hulp bij u, God  

a: want u hebt ons geschapen om mens op uw aarde te zijn.  
v: u blijft ons trouw in uw liefde,  

a: hoe we ook geworden zijn en wat we ook gedaan hebben.  
v: zie ons hier zitten met onze schuld en onze hoop,  

a: met ons gemis en ons verlangen, met onze wrok en onze liefde  
v: met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen: 

a: breng ons hart tot rust bij u.  
v: richt ons hart op de bron van leven:  

a: naar u, God, zoeken wij, op u is ons vertrouwen!  

v: vragen wij om Gods nabijheid:  
a: wees als een licht, hier in ons midden!, amen 
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Gedicht van Sören Kierkegaard 

Gij hebt mij ’t eerst bemind, o God. 

De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst. 

 
Als ik in de morgen ontwaak 

en mijn ziel zich tot U wend, 
zijt Gij de eerste: Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

 
Als in de dageraad ik opsta van mijn bed 

en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U, 
zijt Gij mij voor: Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

 
Als in de dag ik mij onttrek aan de verstrooiing van het leven, 

mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U, 
dan denkt Gij reeds aan mij: Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

 

En ik, ondankbaar mens, 
die altijd denk en spreek 

alsof Gij maar één keer 
het eerst mij hebt bemind 

. 
Zingen:  Lied 215: 1, 3, 5 en 7 

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 
3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

 
5 Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 
 

7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
Kyriëgebed afgesloten met lied 992: 1, 2, 3 en 4 

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 
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2 Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 
 

3 Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 

en delen 
als ons is voorgedaan? 

 
4 Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 
en omzien 

naar alles wat er leeft. 
 

Glorialied:het liefste lied van overzee deel 2/nr 7 
Tekst Sytze de Vries naar Carol Rose Ikeler; melodie THE BARD OF ARMACH 

(Ierse volksmelodie) 

1.  De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen 
Zij weten zich door Hem gewild en bemind 

De kerk is waar mensen in ’t voetspoor van Christus 
die liefde bewijzen aan elk mensenkind. 

 
2.  De kerk is waar men zich door liefde laat leiden 

En leeft van vergeving, voor een nieuw begin; 
Waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen, 

waar ieders verleden een toekomst hervindt. 
 

3.  De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan 
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. 

Zij leven de boodschap van troost en van vreugde 
Die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt. 

 

4.  De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, 
Wij weten ons door hem gewild en bemind. 

De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus 
die liefde bewijzen aan elk mensenkind. 

 
Dienst van het woord 

 
Aansteken bijbelkaars, moment voor de kinderen / kindernevendienst  

We zingen ‘Samen in het licht’ 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

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

Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 
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Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 
 

1ste Lezing:  Sefanja 2: 3 en 3: 9-13 

 
Zingen: psalm 37: 1, 9 en  11 

1 Wees niet afgunstig op de goddeloze 
benijd hem niet die u met onrecht kwelt. 

Al bloeit hij nu, al groeit hij in het boze, 
straks is hij gras dat wegdort op het veld. 

Woon in het land met die het goede kozen 
en die de Heer tot zijn getrouwen telt. 

 
9 Houd van het kwaad u ver en doe het goede, 

dat gij een woonstee hebt in eeuwigheid. 
God die het recht mint, zal de rechten houden, 

maar Hij verdelgt het ras dat Hem bestrijdt. 
Hij zal zijn volk als kind’ren van den bloede 

het land tot woonplaats geven voor altijd. 

 
11 God schenkt het land aan wie zijn weg bewaren. 

Zie en verblijd u om der bozen val. 
Ik zag een grootvorst der geweldenaren, 

hoe hij zich breed maakte met voos gebral. 
Maar toen ik opkeek was hij heen gevaren. 

Ik zocht hem nog, maar ik vond niemendal. 
 

2de Lezing: Matteüs 5: 1-12 
 

Zingen: Lied 996: 1, 2, 3 en 4 
1 Om eenvoudigen van geest 

aan wie de hemel toegezegd is, 
hen die wonen in verdriet 

en voor wie vreugde weggelegd is, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 
Heer, wil ons van het kwaad genezen. 

 
2 Om zachtmoedigen van hart, 

geroepen om het land te erven, 
hen die hongeren naar recht 

en die Gij recht zult doen verwerven, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van bedrog genezen. 
 

3 Mensen van barmhartigheid, 
die uw barmhartigheid zal sparen, 

al wie met een zuiver hart 
U eenmaal ziende zal ervaren, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil van blindheid ons genezen. 
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4 Vredebrengers onder ons, 
die Gij uw kinderen zult heten, 

mensen om uw naam vertrapt, 

die zich in U geborgen weten, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van onszelf genezen. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven / we luisteren naar het jeugdcombo 2: Kom 
en help ons oogsten (opwekking 403) 

Kom en help ons oogsten, 
Dat Gods rijk zal komen. 

Wie met tranen zaaien, 

Maaien met gejuich. 
Werkers bindt uw schoven, 

Want de Allerhoogste 
Roept ons om te oogsten, 

Voor zijn rijk. 
Kom en help ons oogsten, 

Dat Gods rijk zal komen. 
Wie met tranen zaaien, 

Maaien met gejuich. 
Werkers bindt uw schoven, 

Want de Allerhoogste 
Roept ons om te oogsten, 

Voor zijn rijk. 
 

Zaden voor ons / start actie verkoop bloemenzaden 

Inzaaien van eerste zaden 
 

Jeugdcombo 1 zingt en speelt: Wat je zaait 
Wat je zaait dat zul je oogsten 

Wat je plant wordt eens 
gemaaid 

Luister naar de Allerhoogste 
Je zult oogsten wat je zaait 

 
Ieder zaadje heeft z'n waarde 

En het draagt z'n eigen vrucht 
Met z'n wortels in de aarde 

En z'n blaadjes in de lucht 
 

Ook jouw leven is een zaadje 

Alles wat je zegt en doet 

Valt in één of ander gaatje 
En het maakt iets slecht of goed 

 
Wat je zaait... 

 
Hoe je anderen hebt bejegend 

Komt bij jou weer op je bord 
Je zult merken als je zegent 

Hoe je zelf gezegend wordt 
 

Wat je zaait... 
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Dankgebed / voorbede / stil gebed / Onze Vader zingen Lied 1006 
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. 
 

Slotlied: Lied 159 A: 1 en 2 
1 Nu is het woord gezegd 

waarmee, o Heer, uw knecht 
wordt vrijgekocht in vrede, 

mijn ogen zijn vervuld 

van ’t heil dat Gij onthult 
en dat Gij doet geschieden. 

 
2 Gij hebt het opgericht 

voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 

een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 

en Israël verblijden. 
 

 
 

Heenzending en zegen 
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We luisteren naar het jeugdcombo 2: Ik wens jou 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht dat de liefde van je leven op je wacht  

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan  

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  
ik wens jou volle dagen toe - en vrije tijd met kinderen om je heen, 

tot aan het eind  
 

een muur voor de wind en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou (2x) 

 
ik wens je vrede toe om wie je bent  

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft in elk van de seizoenen dat jij 

leeft  

 
een muur voor de wind en een vuur voor de kou een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou (2x) 
 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats in de nacht  
maak ik een vuur want dan word jij niet bang  

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 
 

Na de dienst is er koffie/thee en fris en kunnen bloemzaden worden gekocht 


