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O rde  van  d iens t
voor de online viering op zondag 3 mei 2020

in De Goede Herderkerk
Voorganger: pastor Hessel Hansma

Thema: ‘Vrijheid’
NB. De meeste te zingen liederen zijn ook te beluisteren op www.youtube.com

Muziek voor de dienst 09.45 uur. 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Groet en bemoediging

We luisteren naar: Lied 652 ; Zing jubilate voor de Heer

Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!

Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!

Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!

https://www.youtube.com/watch?v=B9m7-tYkoPE

Kyriëgebed

Lofzang; we luisteren naar: Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI&list=RDV7sWVkEJ8tI&index=2

Lezing: Exodus 17: 8-16

Uitleg; aansluitend luisteren we naar: Grote God die mij bevrijdt

https://www.youtube.com/watch?v=X-4kNJ12B3c

Lang bleef ik de Heer verwachten
tot Hij zich voorover boog
Want Hij had mijn roep gehoord en
trok mij uit de put omhoog
gaf mij uitzicht op de toekomst
zette mij op vaste grond
leerde mij om weer te zingen
gaf een nieuw lied in mijn mond

Wanneer zorgen mij omringen
en ik zie geen uitweg meer
wilt U mij dan uitkomst brengen
kom mij snel te hulp, o Heer
Geef mij uitzicht op de toekomst
zet mij weer op vaste grond
leer mij om te blijven zingen
geef een nieuw lied in mijn mond

http://www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=B9m7-tYkoPE
https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI&list=RDV7sWVkEJ8tI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=X-4kNJ12B3c
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                                  en van uw rechtvaardigheid
                                  Nooit zal ik uw trouw verzwijgen
                                  Grote God die mij bevrijdt

Gebeden

We luisteren naar: Lied 657: Zolang wij ademhalen

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

https://www.youtube.com/watch?v=512-Y50t4OA

Uitzending:
 
De Tien Woorden, een bewerking: de tien vrijheden herkomst onbekend 

Ik ben Hij die is! God voor jullie, Ik heb jullie verlost: Leef dan als bevrijde mensen. 
DE WEG VAN HET GEBOD IS DE WEG DIE JE VRIJ MAAKT: 

Vrij van andere goden en machten, je hoeft ze niet te dienen, je hoeft je niet te
buigen; 
Vrij om God niet vast te leggen in beelden van hout en steen, in denkbeelden van
dogma en belijdenis; 
Vrij om de Naam van God aan te roepen, te belijden, te loven, te fluisteren als de
naam van de liefste; 
Vrij om tijd vrij te maken voor jezelf, voor elkaar, voor God; 
Vrij om te leren van de generatie die ons voorgaat, aan de kinderen, de mensen
van morgen; Vrij om wel kwaad te worden maar nooit langer dan tot de zon
ondergaat 
Zodat er in je hart geen ruimte komt voor wrok, haat en bitterheid; 
Vrij om trouw te zijn aan de man, de vrouw, de vriend, de vriendin tot wie je ooit
eens zei: ik hou van jou! 
Vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan met wat jou aan bezit is

https://www.youtube.com/watch?v=512-Y50t4OA
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geschonken; 
Vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen: 
ik weet iets goeds van hem... van haar... en anders, hou liever je mond! 
Vrij van begeerte, dat verschrikkelijke verlangen om te hebben wat de ander heeft,
dat je verteert en stuk maakt. 
DE WEG VAN HET GEBOD IS DE WEG DIE JE VRIJMAAKT.

Zegen
De Levende zal voor je zijn om je de weg naar vrijheid te wijzen. 
De Levende zal achter je zijn om je rug te sterken zodat je rechtop zult gaan. 
De Levende zal naast je zijn als een vriend, een vriendin aan je zijde. 
De Levende zal om je zijn als een haag van bescherming. 
De Levende zal in je zijn en je voeden met erbarmen.. 
Zo zegene ons de Levende, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Amen. 

We luisteren naar: Wilhelmus van Nassau

https://www.youtube.com/watch?v=lEL_xGifWDk

https://www.youtube.com/watch?v=lEL_xGifWDk
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