
Orde van dienst
voor de viering op zondag 11 april 2021

in de Goede Herderkerk
Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan
Lector: Diny Krijgsman

Beamer: dhr. A. De Boer
Thema: ‘Weerzien’

Muziek voor de dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling 

Moment van stilte

Lied van het begin: Psalm 81: 1 en 4

Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Groet en bemoediging

Beloken Pasen

Morgenlied: Lied 612: 1 en 3

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.

Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Kyriegebed
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Loflied

Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden. 
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan. 
Zij zoekt ons teder te vinden. 

Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren, 
arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen. 
Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht 
en ons tot vrijheid doet keren. 

Zing voor de heiligen zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen. 
Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar: 
mensen door Gods Geest bewogen.

Gebed bij de opening van de bijbel

Aansteken bijbelkaars

1ste lezing: Hooglied 5: 2-8

Luisteren naar: gezang 295: 1, 4 en 5 

(https://www.youtube.com/watch?v=0g0PR-RfG20)

  Aan de deur van 's harten woning
  klopt des hemels Bruidegom:
  op, ontwaak, de nacht is om.
  Buiten wacht uw Heer en Koning:
  kom mijn bruid, die ik bemin,
  doe mij open, laat mij in.

  Hield uw deur zijn komen tegen,
  eenmaal wordt zijn kloppen stil.
  Wie Hem dan weer vinden wil,
  moet Hem zoeken langs de wegen,
  dolend in een duisternis,
  waar geen spoor te vinden is.
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(https://www.youtube.com/watch?v=0g0PR-RfG20)


  Aan de deur der wereldtijden
  klopt nog eens de Bruidegom:
  op, ontwaakt, de nacht is om!
  Nu de zon, de langverbeide,
  rijzen gaat, schort op uw kleed,
  maakt u voor de dag gereed!

2de lezing: Johannes 20: 24-31

Zingen: Lied 644: 1, 2, 4 en 5

Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader

Laten we met genegenheid samen deze woorden bidden die in Jezus’ geest voor
onze tijd zijn neergeschreven:

Gij Eeuwige, verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede: een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid
en brood gerechtigheid is en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
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breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Slotlied: Lied 636: 1 en 3

Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren –
liefde leeft langer dan de haat.

Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Zegen

Orgelspel
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