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Orde van dienst
voor de viering op woensdag 11 maart 2020 om 19.30 uur

in de Goede Herderkerk

Voorganger: pastor Hessel Hansma
Muzikale begeleiding: Geert Meendering

Bediening beamer: Arie de Boer

Orgelspel

Stilte

Groet en bemoediging

Vg: Genade en vrede zij met u, in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Vader
allen: Die hemel en aarde geschapen heeft. 
Vg:  Die trouw blijft voor eeuwig
allen: En niet loslaat wat Zijn hand begonnen is. 
Vg.: God, Vader, Eeuwige, keer U om naar ons toe
allen: keer ons toe naar elkaar. Amen. 

Zingen: Psalm 145: 1 en 3

O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

Lezen: Psalm8 uit ‘Psalmen voor nu’
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O HEER, onze Heer
Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld

U laat uw glorie hemelhoog bezingen
Door kleine kinderen en zuigelingen
U bent te sterk voor tegenstanders
Uw vijand zwijgt, hij kan niet anders
Als ik de hemel zie, dat wonder van uw hand
- U bracht de maan en elke ster tot stand –
Wat is een kind dan, dat U aan hem denkt;
Wat is een mens, dat U hem aandacht schenkt?

O HEER, onze Heer
Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld

U hebt de mens een ereplaats gegeven
Bijna aan God gelijk, zo mag hij leven
Mensen zijn, Heer, uw afgezanten
U legt uw werk in mensenhanden:
De schapen op de dijk, de koeien in de wei
Alles wat leeft in de natuur erbij:
Luchten vol vogels en zeeën vol vis
Al wat zijn weg door oceanen kiest

O HEER, onze Heer
Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld

Zingen: Lied 225 : 1 en 2

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.

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.

Lezen: Prediker 2: 20-27
Matteüs 6: 19-23

Zingen: Lied 717: 2, 3 en 4

Zeg ons, welk voordeel heeft
een mens, van al zijn streven?
Hij wint zijn brood en leeft,
maar, Here, is dat leven?
Wij kunnen hier toch niet
bestaan bij brood alleen?
In moeiten en verdriet
gaat zo ons leven. 

Heer als er dan geen zin
is in ons werk gelegen,
leg Gij een zin daarin,
verkeer de vloek in zegen,
opdat wij als weleer
bewonen zonder pijn
een aarde, waar wij weer
gelukkig kunnen zijn.
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Betrek ons eens voor al
op Hem die alle dingen
eenmaal nieuw maken zal,
dat wij in duizelingen
zien wat ons oog niet ziet
en ons verblijden zeer,
dat onze arbeid niet
vergeefs is in de Heer.

Enkele gedachten
Stilte
Muzikaal moment

Gebed: ‘Onze Vader’ 
(naar: Onze Vader – Dick Groeneboer, uit: Het Kompas, de dag dat God een nieuw
verhaal begon’ Gooi & Sticht 1993)
 
allen: Onze Vader in de hemel,

vg: wees een barmhartige Moeder op aarde
en maak ons tot mensen, kinderen van U,
zusters en broeders van elkaar, ouders van een nieuw geslacht.

allen: Uw Naam worde geheiligd,
vg: de Naam die U zichzelf hebt gemaakt 

al doende recht en gerechtigheid in mensen die zijn opgestaan

tegen de klinkende maar gevreesde mensennamen
in navolging van de ene mens, Jesus van Nazareth.

allen: Uw rijk worde gevestigd
vg: in noord en zuid, in oost en west, 

zodat volk voor volk en werelddeel voor werelddeel

zal zorgen als voor zichzelf, zodat mensen niet meer hoeven te vluchten,
hun leven onzeker.

allen: Uw wil geschiede,

vg: eindelijk Uw wil tot vrede op aarde
Laat de oorlog in vergetelheid raken, zelfs de voorbereiding en dreiging
van oorlog, voorbij en voorgoed vergeten.

En mogen de vredestichters eindelijk de aarde beërven.

allen: Geef ons allen deel van leven,
vg: bescheidener dan luxe en rijker dan armoe troef, -

brood voor wie hongert en wijn voor wie dorst.

allen: Leid ons niet in verzoeking
vg: geen oog te hebben, geen hand uit te steken

geen poot te verzetten voor de vrede, voor het leven,

voor mensen van Uw welbehagen, die als minsten de meesten zullen zijn.

allen: Verlos ons van het kwade,
vg: bevrijd ons van alle boosaardigheid.
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Aansluitend aan de viering bent u / ben jij welkom 

bij de lezing en pubquiz o.l.v. mevr. Marjolein Tiemens-Hulscher

Mogen dictators worden verdreven, wetsverachters vallen 

in de kuilen waarin ze elk verzet zouden willen begraven.

allen: Want van U is het rijk,
vg: ook al zien wij het vaak niet,
allen: en van U is de kracht,
vg: al lijkt het op niets.
allen: En van U komt de heerlijkheid,
vg: al lijkt de ellende zo groot.

En zo zal het zijn al schijnt het nog ver.

allen: Amen.

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 978: 1, 2, 3

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis. 

Zegenbede

vg. : Laten wij de HEER loven 
allen : EN GOD DANKEN.
vg. : Zegene en behoede ons de barmhartige HEER. 
allen : AMEN 

Zingen Lied 978 : 4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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