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Orde voor de viering  
op zondag 7 augustus 2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

Thema: ‘wees waakzaam’ 
Voorganger: pastor Hessel Hansma  

Lector: Ineke de Vries  
Organist: Jan Oomkes 

 
OM TE BEGINNEN 

 

Orgelspel voor de dienst 
 

Zingen morgenlied: Liedboek 217: 1, 2 en 3 

1 De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 

 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 
 

3 Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 
Woorden van de voorganger 

 
Lied van het begin: Psalm 70: 1 en 2 (gemeente gaat staan) 

1 Haast u om mij te redden, God! 
O Heer, doe uw verlossing dagen. 

Maak hen beschaamd die mij belagen. 
Drijf met de spotters zelf de spot. 

Verlos, o Heer, mij uit de handen 
van wie mij naar het leven staan. 

Doe Gij het lachen hun vergaan, 
dan vluchten zij voor eigen schande. 
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2 Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 

Laat allen die uw heil beminnen 

voortdurend zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 

Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 

maar spoed u om mijn lot te wenden. 
 

Groet, bemoediging. 
V: De Eeuwige zij met u  

G: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE  
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld, om het licht van deze nieuwe dag  

G: WEES AANWEZIG – LAAT U VINDEN  
V: Gezegend Gij, God van alle dingen, adem van ons leven, bron van ons 

behoud  

G: WEES AANWEZIG – LAAT U VINDEN   
( gemeente gaat zitten) 

 
Gebed van verootmoediging 

 
Lezen: Lucas 12: 32-40 

 
Lied 751: 1, 2, 3, 4 en 5 

1 De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 

maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 

 
2 Want ook als niemand naar Hem vraagt 

noch in zijn dag gelooft, 

zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 

 
3 Wie waakt er als een trouwe knecht, 

zijn meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 

hij voor Hem kan bestaan? 
 

4 Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 

zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 

 
5 De Heer verschijnt te middernacht! 

Nu is nog alles stil... 

zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 
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Gebed voor de nood van de wereld. 

 
Lofzang Lied 657: 1 en 4 

1 Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
RONDOM HET WOORD 

 
Woorden bij de opening van de bijbel 

 
Aansteken bijbelkaars 

 
Lezen Jesaja 65: 17-25 
 

Zingen: Lied 413 uit de Evangelische liedbundel “De stad met paarlen poorten.” 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 

 
2. Heer ontmoeten, 

Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 
Daar zal ik mijn Luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
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Lezen: Hebreeën 11: 1-6 
 

Zingen Lied 976: 1, 2 en 3 

1 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 

Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 

 
2 Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 

als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 

beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 

3 Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 

 
Overdenking 

 
Orgelspel  

 
Zingen Lied 982: 1, 2 en 3 

1 In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 

 

2 Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 

ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 

 
3 In ons einde is de aanvang, 

in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 

in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 

overwonnen alle strijd, 

nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
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ONS ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader met woorden 
van Lied 1006 

1 Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

 
Aankondiging collecten 
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OM TE EINDIGEN 
(gemeente gaat staan) 

 

Slotlied Lied 974: 1, 3 en 5 
1 Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 

haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 

de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 

ons uw beleid verstaan. 
 

3 Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 

verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 

Laat lichten uw gezicht 

over de duisternis 
waarin de ander in 

gemis gevangen is. 
 

5 God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 

Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
Heenzending  

 

Zegen 
Zegen onze handen om te doen wat goed is 

Zegen onze voeten om naar onze naaste te gaan 
Zegen onze ogen om onrecht te zien 

Zegen onze oren om de noodroep te horen 
Zegen ons hart om de pijn te kunnen voelen 

Zegen ons lichaam om nooit stil te zitten als U ons in de wereld roept. 
 

3x gezongen: Amen.  


