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Orde voor de viering  

op zondag 23 februari 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Kind v/d zondag: Hanneke Seton 
Organist: Bram Hulsebos 

Lector: Miranda Wilms 

 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 

Voorbereiding 
Stilte 

(we mogen gaan staan) 

Zingen: Psalm 146: 1 en 2 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 

zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 

zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 

zingen voor de Heer uw God. 
 

2 Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 

Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 

Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 

 

Begroeting naar Psalm 146: 
 

Vg: Gelukkig de mens die de God van Jakob tot helper heeft,  
wie zijn hoop vestigt op de Heer. 

 
Kind: die hemel en aarde heeft gemaakt,  

de zee en al wat daarin leeft, die altijd trouw is  
en recht doet aan mensen die onderdrukt worden. 

  
Vg: Die gevangenen bevrijdt  

en die mensen die gebukt gaan onder zorgen weer doet opstaan 
 

Kind: Die vreemdelingen beschermt  
en die mensen die honger hebben brood geeft. 
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Vg:  De Heer is koning tot in eeuwigheid 
 

 Genade, vrede en alle goeds wordt ons geschonken. 

 Amen. 
 

Zingen: Lied 206: 1 en 2 
1 De zon gaat op in gouden schijn, 

laat ons de hemel dankbaar zijn 
want God is met ons, God is goed. 

Hij heeft ons deze nacht behoed. 
 

2 De dag staat weer aan het begin, 
laat ons God zingen één van zin 

en bidden dat Hij met ons gaat, 
en ons bewaart voor alle kwaad. 

 
( we mogen gaan zitten) 

Gebed om ontferming 

 
Vg:  Om allen die bang zijn alles te verliezen,  

die muren om zich heen bouwen waarachter zij veilig denken te zijn. 
 

Allen: Wees aanwezig, Heer. Ontferm U, Heer 
 

kind:  Om allen die niet veilig zijn,  
die zich nergens thuis voelen 

die altijd onderweg zijn,  
altijd op de vlucht en nergens welkom 

 
allen:  Wees aanwezig, Heer. Ontferm U, Heer. 

 
Vg:  Om mensen die geen moed meer hebben  

om te vechten tegen hun angsten,  

die zo bang zijn voor alles wat anders is,  
dat ze in een ander alleen nog een vijand kunnen zien  

en geen medemens. 
 

Allen: Wees aanwezig, Heer. Ontferm U, Heer. 
 

Kind: Voor hen die vrede geven, recht doen,   
die het durven opnemen voor mensen  

die in de verdrukking zijn geraakt. 
Die niet bang zijn voor mensen die de baas zijn,  

maar die trouw blijven aan zichzelf en aan U. 
 

Allen: Wees aanwezig, Heer. Ontferm U, Heer. 
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Glorialied: Lied 225: 1 en 2 
1 Zingen wij van harte zeer, 

loven, danken wij de Heer, 

die zijn goedheid ons bewijst, 
die ons alle dagen spijst. 

God die ook de vogels voedt, 
die het leven leven doet, 

God is voor de mensen goed. 
 

2 Bidden wij de Geest om licht, 
om het innerlijk gezicht, 

dat wij het toch recht verstaan 
en Gods woorden nemen aan, 

dat wij nu en immermeer 
Christus prijzen, onze Heer. 

Amen. Hem zij dank en eer. 
 

 

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. 

Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken 
 

Lezing: Exodus 2: 11-25 

 
Zingen: Lied 541 

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. 
 

Uitleg en verkondiging 
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Zingen: Lied 542: 1 en 3 
1 God roept de mens op weg te gaan, 

zijn leven is een reis: 

‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 
3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 
 

Dienst van ons antwoord 
Mededelingen 

 
Gebeden 

 
Inzameling van de gaven 

(kinderen terug uit knd en van de oppas) 

 
Slotlied: Lied 974: 1 en 5 

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. 

 
5 God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 

het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
 

Heenzending en zegen 
(gezongen amen 3x) 

 
 

 
 

 
 


