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             Orde voor de viering 

op zondag  8 maart 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
   Thema:’ Mozes keert om’ 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
        Lector: Miranda Wilms 

Kind van de zondag: Emma Eefting 

Muzikale begeleiding: Geert Meendering 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 

Dienst van voorbereiding 
Stilte 

 
Zingen: 40 dagenlied 1 en 3 tekst en muziek ds. Bernard Smilde 
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Bemoediging 
v: Wij zijn bij elkaar in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

    Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Drempelgebed 

 
Groet 

v: De Heer zij met u en met jullie 
a: Ook met jou zij de Heer. 

 
Zingen: Lied 213: 1 en 2 

 
1 Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 

2 Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd.

Aansteken bijbelkaars en openen van de bijbel 

 
Kinderen in het midden / gesprek over de bijbelplaat 

 
Zingen projectlied:  
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Kyriëgebed 

 
Lezen: Exodus 4: 18-31 

 

Zingen: Lied 605: 1, 3, 4 en 5 
1 De toekomst is al gaande, 

lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 

naar eens te vinden land. 
 

3 De toekomst is al gaande, 

een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 

de dood zal niet meer zijn.

4 De toekomst is al gaande, 

verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 

een God die draagt en dient. 
 

5 De toekomst houdt ons gaande, 

voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 

naar nieuw, bewoonbaar land. 

Uitleg en verkondiging 
 

Muzikaal meditatief moment 

 
Zingen: Lied 545: 1, 2 , 3, 4 en 5 

1 Christus staat in majesteit 
door een stralenkrans omgeven 

op de berg der heerlijkheid, 
licht uit licht en eeuwig leven. 

Halleluja. 
 

2 Mozes en Elia zijn 
zijn getuigen, want zij weten: 

Hij voltooit de lange lijn 
van de wet en de profeten. 

Halleluja.
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3 Daarom spreken zij met Hem 

van zijn uitgang en zijn lijden 

later te Jeruzalem 
in de volheid van de tijden. 

Halleluja. 
 

4 Uit de hemel komt een stem 

die het visioen komt schragen: 

Deze is mijn Zoon; op Hem 
rust mijn eeuwig welbehagen. 

Halleluja. 

   5 Zo wordt God in glans gekend; 
   Hij, het licht van ons verlangen, 

   woont niet in een aardse tent, 
   maar op onze lofgezangen. 

   Halleluja. 
 

Inzamelen van de gaven 
 

Kinderen terug uit kindernevendienst aandacht voor de verwerking 
 

Filmpje “teken van leven 2” 

 
Gebeden 

 
Slotlied: Eva’s lied nr. 40 (melodie psalm 65) 

 
1 Wij mensen blijven dromen dromen 

en vergezichten zien,  
een nieuwe aarde die gaat komen,  

te vinden al misschien.  
Wij dromen van de mensenrechten  

die ieder mens dan heeft, 
niet langer tegen onrecht vechten,  

daar ’t recht van liefde leeft.  
 

2 Verdwenen zijn de dictaturen,  

gevangenschap en pijn,  
verbanning en verdriet verduren,  

jijzelf zal bij mij zijn.  
Wie in de dromen durft geloven  

voelt zelf verandering,  
vertwijfeling en wanhoop doven  

in blijde aarzeling.  

3 En licht en sterk, vol zachte krachten  

die onverzet’lijk zijn,  
bevechten wij de kwade machten 

die niet te tellen zijn.  

Waar mensen putten uit de bronnen  

van droom als werk’lijkheid,  
daar is de toekomst al begonnen 

in onze levenstijd. 
 

Heenzending en zegen 
Voorganger: Over onze harten, onze huizen  

Allen: DE ZEGEN VAN GOD.  
Voorganger: In ons komen, in ons gaan  

Allen: DE VREDE VAN GOD.  
Voorganger: In ons leven, in ons geloven  

Allen: DE LIEFDE VAN GOD.  
Voorganger: Aan ons eind en nieuw beginnen  

Allen: DE BARMHARTIGHEID VAN GOD,  
OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.  

  

Gezongen Amen (3x) 
 


