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Orde voor de viering  
op zondag 30 augustus 2020 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 
Muzikale begeleiding: Geert Meendering 

Lector: Miranda Wilms 

 
 
Luisteren naar muziek of orgelspel 

 
Welkom door ouderling van dienst 

 
We neuriën: Psalm 139: 1 en 14       (we mogen gaan staan) 

 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
Groet en bemoediging in beurtspraak: 

 
Vg. De genade van onze Heer Jezus Christus  

 de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.  
A.  En ook met jou.  

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer  
A.  die hemel en aarde gemaakt heeft,  

Vg. Die trouw is tot in eeuwigheid  

A.  en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. 
 

Gebed op de drempel met woorden uit Lied 210               (we mogen geen zitten) 
 

1. God van hemel, zee en aarde 
Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 
onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 
ook in deze nieuwe dag. 

2. Neem mijn dank aan, deze morgen, 
dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 
met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 
Gij zijt altijd om mij heen. 

 
3. Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos. 

4. Wil mij als de nacht nabijkomt 

tot een lieve broeder zijn, 
in het donker van de afgrond, 

langs de grenzen van de pijn, 

die mij als gehoorzaam kind 
wakend en niet slapend vindt. 
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We neuriën Psalm 139: 9  
 

9. Gij zijt mij overal nabij, 

uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 

Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 

wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 

Kyriegebed 
 

We neuriën: Lofzang: Lied 304: 1, 2 en 3 
 

1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 

 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 
 

Gebed voor het openen van de bijbel 
 

Aansteken bijbelkaars 
 

1ste lezing: Jeremia 7: 23-28 

 
Orgelspel:  Psalm 105 

 
2de lezing: Matteus 17: 14-20 

 
We neuriën: Lied 923: 1, 2 en 3 

 
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 

en waaruit een grote 
boom ontstond. 
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2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wonderen 
om je heen. 

 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

groeit de liefde uit 
boven de haat. 

 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

( kinderen komen uit de kinderdienst) 

 
Kinderen vertellen 

 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk bidden Onze Vader 

 
Slotlied: Lied 416 

 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 
 

 
Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u uw gaven geven voor diaconie en kerk 

Thuis kunt u die overmaken op de bankrekeningnummers of via de GIVT 
 

 


