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           Orde voor de viering op 
                                                                zondag 9 mei 2021 aanvang 10.00 uur                                                                                         

in de Goede Herderkerk 
            thema: ‘Liefde 

 
Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Lector: Ineke de Vries 
Organist: Bram Hulsebos 
Zang: Marjanne Visscher 

 
 
Muziek 
 
Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Stilte 
 
Lied van het begin: Psalm 66: 1 en 7 
 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 

 
 
Groet en bemoediging 
 
Lied 528: 2 en 5 
 

2. Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
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5. Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
 
Kyrië en Gloria: Ruimte waar het licht kan komen - Kyrie en Gloria  
 
Barmhartige God, wij naderen tot U komend vanuit de verwarring van onze wereld 
op zoek naar oriëntatie in ons leven, verwachtend uw koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid. Wij roepen tot U: keer u toe naar deze verwarde wereld, waarin 
mensen slachtoffer worden van haat en geweld, waar de tegenstellingen schrijnend 
zijn tussen armoede en rijkdom, tussen vrede hier en onrust en vijandschap op 
zoveel plaatsen elders in deze wereld. Hoor ons als wij tot U roepen:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=WIEyVqtbqtE 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de bijbel 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
1ste lezing: Genesis 8: 1-14 
 
Lied 611: 1, 3 en 4 
 

1. Wij zullen leven, God zij dank, 
genoemd als dochters en als zonen, 
de erfgenamen van een land 
dat nooit meer vruchteloos verzandt, 
waar onrecht nimmer zal wonen. 
 
3. Verheugd herkennen wij uw naam, 
roepen u aan als onze Vader. 
Uw hart spreekt onze harten aan, 
uw aangezicht doet ons bestaan. 
In Christus komt Gij zelf ons nader. 
 
4. In dood gedompeld waren wij, 
nu met Hem stralend nieuw verschenen! 
Geen rouw om het bestaan, maar blij 
bekleed met Hem: de weg is vrij, 
de nacht is voor het licht verdwenen. 
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2de lezing: Johannes 15: 9-17 
 
Lied 667: 2, 3 en 6 
 

2. Hij leeft 
in het hart van zijn vrienden 
als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 
 
3. Hij leeft 
in de woorden gezongen. 
Zo gaat Hij van mond tot mond. 
Wij zingen met vurige tongen 
zijn liefde de wereld rond. 
 
6. Gij leeft 
voor ons oog nog verborgen 
tot aan de jongste dag, 
Gij leeft tot de dag van morgen 
ons toont wat liefde vermag. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 

DIENST VAN ONS ANTWOORD 
 

Uitleg collectedoel: https://vimeo.com/323666078 ( psalm 80 psalmenproject) 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied Lied 791: 1, 3, 4 en 5 
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

 
Heenzending en zegenbede 
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Lied 708: 1 en 6   
   

1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

 
6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
 

Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 
Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  

(te vinden in de Samenspraak of op de website)  
 
 


