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Orde voor de viering  

op zondag 11 oktober 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

Thema: “Heilig ongeduld” 
Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Lector: Ineke de Vries 
Organist: Geert Meendering 

Medewerking: mevr. Jeanet Bierman en leden commissie ZWO 

 
Muziek of orgelspel  

 
Welkom en mededelingen  door ouderling van dienst 

 
Dienst van het begin 

 
We zingen in ons hart: Psalm 126:  1 en 2 ( nieuwe psalmberijming) 

1.  Het leek een droom, toch was het waar: 
de HEER bracht ons weer bij elkaar. 

Naar huis, naar Sion gingen wij. 
Wat lachten wij, we waren vrij! 

De volken die het zagen, zeiden: 
‘Groot is de HEER die hen bevrijdde.’ 

De HEER was met ons lot begaan. 

Ja, Hij heeft wonderen gedaan! 
 

2.  HEER, help ons en sta ons weer bij; 
herstel ons land en keer het tij. 

Wil, als een beek in de woestijn, 
ook ditmaal levensreddend zijn. 

Wie huilen moet als hij gaat zaaien, 
zal juichen bij het koren maaien. 

In tranen ging hij weg van huis, 
blij komt hij met de oogst weer thuis. 

 
Groet en bemoediging: 

v.: Vrede van de Eeuwige voor u en voor jou 
a: Gods Geest in ons midden 

v.: Ons een hulp is de naam van de Eeuwige 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 
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Openingsgebed uit Colombia: 
v.: God van de gehele schepping 

     die ons maakte naar uw beeld 

a.: die ons maakte man en vrouw 
     om in harmonie te leven 

v.: die ons de aarde toevertrouwde 
a.: en Uw zegen legde op ons nageslacht, 

v.: schenk ons de geest van het onderscheiden 
     om U te herkennen. 

a.: Schenk ons de kracht van het woord 
     om U eer te vieren 

v.: Schenk ons de kracht van de liefde 
     om ons over te geven aan de vreugde 

     Want zo hebt U zich aan ons bekend gemaakt. 
a.: Amen. 

 
We zingen in ons hart: Lied 612: 1 

1 Wij komen als geroepen 

en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 

heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 

getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 

de mede-erfgenaam. 
 

Gebed voor de nood in de wereld (lid ZWO) 
 

We zingen in ons hart de lofzang: Gezang 255: 1, 3 en 4 (liedboek voor de 
kerken 1973) 

1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon! 
 

3 Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 

 
4 Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 
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Dienst van het Woord 

Aansteken bijbelkaars 

 
Lezing: Brief van Jacobus 5: 1-11 

 
We luisteren naar: Maak ons hart onrustig God 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY 
 

Meditatie 
 

We zingen in ons hart: Lied 23: 1, 2  ( uit bundel ‘ het liefste lied van 
overzee’ op de melodie van lied 1008 uit het liedboek) 

1 Hoor, als wij eendrachtig bidden  
dat de wereld wordt geheeld,  

al wat onze aarde voortbrengt  
goed en eerlijk wordt verdeeld,  

dat de daadkracht van de liefde  

onze woorden aanbeveelt.  
 

2  Voer uw wereld naar de vrijheid!  
Uit haar wanhoop opgestaan,  

zal zij, haat en nijd te boven,  
dan haar weg in vrede gaan.  

Toon hoe liefde angst doet smelten,  
hoop door goedheid kan ontstaan. 

 
Jeanet Bierman neemt ons mee naar Colombia 

 
We zingen in ons hart: Lied 23: 4  ( uit de bundel “het liefste lied van 

overzee” op de melodie lied 1008 uit het liedboek) 
4 Schepper God, Gij die dit leven  

met uw eigen naam bedacht,  

stel ons Christus' weg voor ogen  
die ons dichter bij U bracht;  

dat de aarde door ons toedoen  
haar bestemming vinden mag. 

 
 

Gebedsintenties 
 

Gebeden (lid ZWO) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY
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Geloofsbelijdenis uit Colombia 
God van liefde, wij geloven dat U onze hoop bent. 

God van liefde, wij geloven dat U ons hebt geroepen om aan vrede te werken. 

God van liefde, wij geloven dat uw Heilige Geest nieuw leven ademt in onze 
gemeenschappen, kerken en landen. 

God van liefde, wij geloven dat U het mogelijk maakt, dat licht schijnt op 
allen die lijden in onze wereld. 

God van .liefde, wij geloven dat U tot mensen van deze wereld spreekt in al 
hun verschillen, en dat U die verschillen ombuigt tot mogelijkheden om een 

nieuwe wereld te bouwen. 
God van liefde, wij geloven dat U tot mensen van deze wereld spreekt in alle 

levensgebeurtenissen, te midden van ons sociale, religieuze, politieke en 
economische leven om ons hoop te brengen. 

God van liefde, wij geloven dat U alle mensen en naties oproept om samen te 
werken aan verandering overal waar pijn en lijden is in onze wereld. 

God van liefde, wij geloven dat U onze hoop bent. 
Amen. 

 

We zingen  in ons hart het slotlied: Lied 1014: 1, 2 en 5 
1 Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 

behoed haar voor gevaren. 
 

2 Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

 
5 Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 

 
Zegen 

 
Orgelspel 

 
 

 
Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u uw gaven geven in de collecteschalen bij de 

deur of digitaal overmaken via GIVT voor diaconie en kerk. 
 


