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O rde  van  d iens t

voor de viering op zondag 25 oktober 2020

in De Goede Herderkerk

Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: Bram Hulsebos

Lector: Hellen Woltmeijer

Thema: ‘Delen in vrijheid’

Voor de dienst luisteren we naar muziek en orgelspel o.a.: 
https://www.youtube.com/watch?v=se5E7nDMItU

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

DIENST VAN HET BEGIN

We luisteren naar en zingen in ons hart: Psalm 146: 1

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

Groet en bemoediging, drempel gebed

V: De Heer zal bij u zijn! 
G: DE HEER ZAL U BEWAREN!
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft! 
V. O, God keer u om naar ons toe 
G. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
G. En geef ons uw heil
V. O Heer, hoor ons gebed 
G. en laat ons geroep tot U komen. Amen

Uitleg van thema 

We luisteren naar gebed voor de wereld:
 
https://www.youtube.com/watch?v=HMjIBf3xZns&feature=youtu.be
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We luisteren naar en zingen in ons hart de lofzang Lied 1005: 1, 2, 5

Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed openen van de bijbel

Aansteken bijbelkaars

Lezingen:  
Jesaja 61: 1-3  NBV
Lucas 4: 14-21 Bijbel in gewone taal

We luisteren naar en zingen in ons hart: Lied 1001: 1 en 2

De wijze woorden en het  groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Woorden om mee te nemen: Het spijt me
 
Voor de pakjesbezorger die geen tijd meer heeft voor zijn gezin. 
Het spijt me.
Voor de arbeidsmigrant die met zestien anderen in een flatje is gepropt. 
Het spijt me. 
Voor het kind dat de coltan uit mijn smartphone opgroef.
Het spijt me.
Voor de moeder die om middernacht mijn t-shirt naaide.
Het spijt me. 
Voor de vader die mijn koffiebonen plukte en al een jaar niet naar huis mag.
Het spijt me.
Voor de arbeider die het gif inademde van de verf op ons speelgoed. 
Het spijt me.
 
Voor de keren dat ik het eigenlijk wel wist, maar wegkeek. 
Het spijt me. 
Voor de keren dat ik het niet wist, maar had kunnen weten.
Het spijt me.
Voor de keren dat ik dacht dat ik er recht op had. 
Het spijt me.
Voor de keren dat ik het vanzelfsprekend vond dat ik hier geboren ben.
Het spijt me. 
 
Vader van ons allemaal, ik heb uw kinderen tekort gedaan.
Het spijt me. 
Vader van ons allemaal, ik heb mijn broers en zussen tekort gedaan.
Het spijt me.
Vader van ons allemaal, ik heb u tekort gedaan. 
Het spijt me. 
 

We luisteren naar: https://www.youtube.com/watch?v=cKEdC3yFt1I

Gebedsintenties
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Dank en voorbeden

Collectes

Slotlied: we luisteren naar en zingen in ons hart:  Lied 538: 1 en 4

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Wegzending en Zegen

Bij de uitgang staan collecteschalen voor uw gaven, 
ook kunt u deze ze overmaken via GIVT.
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