
 

1 

 

 
             Orde voor de viering 

op zondag  27 september 2020 aanvang 19.00 uur 

in de Borgerhof 
 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
   Pianist: dhr.Geert Meendering 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pianospel 
 

Welkom 
 

Groet en Bemoediging   ( in samenspraak)  
 

v: de vrede van God zij met u!  

a: gods vrede over heel de schepping!  

v: wij zoeken onze hulp bij U, God  

a: want U hebt ons geschapen om mens op uw aarde te zijn.  

v: U blijft ons trouw in uw liefde,  

a: hoe we ook geworden zijn en wat we ook gedaan hebben. 

v: zie ons hier zitten met onze schuld en onze hoop, 

a: met ons gemis en ons verlangen, met onze wrok en onze liefde 

v: met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen: 

a: breng ons hart tot rust bij U.  

v: richt ons hart op de bron van leven:  

a: naar U, God, zoeken wij, op U is ons vertrouwen!  

v: vragen wij om gods nabijheid: 

a: wees als een licht, hier in ons midden!, amen 

 
We zingen in ons hart en luisteren naar psalm 122: 1 

 

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 

Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
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Gebed om ontferming 

 
We zingen in ons hart en luisteren naar de lofzang Lied 909:1 en 2 

 
1 Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 

zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 
 

2 Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 

in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 
 

Gebed voor de schriftlezing 
 

Lezen Psalm 25: 1-10 

 
We zingen in ons hart en luisteren naar Lied 25A: 1 en 2 

 
1 Mijn ogen zijn gevestigd 

op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 

waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 

in 't duister van de tijd. 
 

2 Maar wees mij dan genadig 

en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 

kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 

op U, tot Gij mij redt. 
 

Meditatie 
 

We luisteren naar Pianospel 

De tafel wordt klaargemaakt 
 

Nodiging:  
 

De Heer nodigt ons aan Zijn tafel, Hij zelf is onze Gastheer 
 

Lofzegging 
Wij danken U, Heer God almachtig, dat U een God van mensen bent, dat U zich niet 

geschaamd heeft onze God genoemd te worden, dat U ons kent bij onze naam, dat U de 
wereld in Uw hand houdt. Want daarom heeft U ons geschapen en daartoe heeft U ons 

geroepen in dit leven, dat wij met U verbonden zouden zijn, Uw mensenvolk op deze 
aarde. U danken wij voor heel de schepping, voor alle werken van Uw handen, voor 

alles wat U gedaan heeft in ons midden door Jezus Christus, onze Heer. Daarom, samen 
met alle levenden en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan prijzen wij Uw naam, 

Heer onze God; daarom buigen wij voor U en aanbidden U met de woorden:  
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We zingen in ons hart: Lied 360: 1 en 2 ( liedboek van de kerken) 
 

1 Heer, wij komen vol verlangen,  
op uw roepstem naar uw dis,  

want door schuld met schrik bevangen  
zoekt ons hart vergiffenis:  

slechts in U bestaat ons leven,  
die uw bloed voor ons woudt geven; 

laat ons dan in brood en wijn  
met Uzelf gespijzigd zijn. 

 
2 Sterk ons wankelend vertrouwen,  

geef ons zelf wat Gij geboodt:  
dat wij met oprecht berouwen  

enkel rusten in uw dood; 

ja, vervul ons met uw krachten,  
opdat wij uw wet betrachten,  

zegen zo uw sacrament,  
dat ons hart U steeds meer kent. 

 
Wij danken U, trouwe God, omwille van Jezus Christus Uw geliefde Zoon die U geroepen 

en gezonden heeft en die is: de Levende, begin en einde, eerste uit de doden, licht der 
wereld, eerstgeborene van heel de schepping, die voor ons het Paaslam werd, dat 

wegdraagt de zonden van de wereld. Wij danken U voor Hem die alles heeft volbracht. 
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld. Want in de 

nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, heeft 
Hij zijn ogen opgeslagen naar U, God, heeft Hij de dankzegging uitgesproken, het brood 

gebroken en het aan Zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: "Neemt, eet allen van 
dit brood, want het is als mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doet dit tot Mijn 

gedachtenis." Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: "Neemt deze 

beker en drinkt daaruit, want deze beker hoort bij het nieuwe verbond dat God aangaat 
met mensen, teken van mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot 

vergeving van zonden. Doet dit alles tot mijn nagedachtenis." 
 

 
Delen van brood en wijn: 

 
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, 

gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een 
volkomen verzoening van al onze zonden. 

 
 

De beker der dankzegging is teken van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen 
daaruit; gedenkt en gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus 

vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 
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We zingen in ons hart en luisteren naar Lied 360:3 (liedboek voor de kerken) 
 

3. Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken  
over uw verlossend werk;  

geef dat niet die woorden breken  
op de daden van uw kerk,  

maar dat wij geheiligd leven  
op de plaats door U gegeven,  

en U volgen onder 't kruis  
op de smalle weg naar huis. 

 
 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze vader 
 

We zingen in ons hart en luisteren naar lied 391: 1 en 4 

 
1 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 

‘Tot u ben Ik gezonden.’ 
Voor zieken en gewonden 

had Hij een woord, een onderdak. 
 

4 En alwie Jezus’ naam belijdt 
zal wonderen verrichten 

en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 

 
Zegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


