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Welkom, mededelingen, aansteken kaarsen
VOTUM
Ouderling:
Wij zijn hier samen in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest
Gemeente: Amen
Psalm 98: 1 (staande)
Zingt een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
BEMOEDIGING en GROET
Eeuwige God, wij die U nooit hebben gezien
Allen: zie ons hier samen.
Wij, die van U hebben gehoord
Allen: hoor Gij ons aan.
Uw NAAM is dat U mensen helpt
Allen: wees onze hulp.
U hebt alles gemaakt
Allen: maak alles nieuw.
In de bijbel staat dat U ons bij name kent
Allen: leer ons U kennen
Die Bron van het Leven wordt genoemd,
Allen: doe ons toch leven.
U die gezegd hebt: IK ZAL ER ZIJN
Allen: wees hier aanwezig.
AMEN
Psalm 98 : 3 en 4 (hierna gaan zitten)
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Gebed om ontferming
Glorialied 146a : 1, 4 en 5
Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied’ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil mijn God daarboven
lof prijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
Hij is de Here, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijze
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eind’lijk vrij.
Bij de opening van het Woord
Gezang 317 : 1 en 2 (frysk)
1 Hear, Jo hawwe_it swijen brutsen,
Jo ha sprutsen
en jo stim klonk yn ús hert.
Meitsje_it paad nei Jo begeanber,
wês fersteanber;
sprek Hear, jo gemeente heart.
2 Hear, jo boadskip dat beskreaun is,
libben bleaun is,
is in krêft yn ús ferlet.
Sjoch it boek mei wat Jo sizze
iepen lizzen;
sprek Hear, jo gemeente heart.
Eerste Testament Jeremia 7 : 23 - 28

Gezang 317 : 3 (Frysk)
3 Wol ús út it ûnlân helje
dêr’t wy dwelmje
troch in frjemde stim beset.
Bring ús nei jo stêd fan frede,
út genede.
Sprek Hear, jo gemeente heart.
TweedeTestament Matteüs 15 : 22 – 28 en 17 : 14 – 20 (Frysk)
14 Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe
die voor hem op zijn knieën viel 15en zei: ‘Meester, heb medelijden met mijn zoon,
want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water.
16Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’
17 Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang
moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij
me.’ 18Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen
weg, en vanaf dat moment was hij genezen. 19Later kwamen de leerlingen naar
Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet
uitdrijven?’ 20Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie:
als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg
zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal
voor jullie onmogelijk zijn.’
Acclamatie Lied 339a “U komt de lof toe”
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.
PREEK
Orgelspel
Geloofslied 800 : 1, 3 en 4(Frysk)
1 Wêr kaam ik sûnder Jo telâne?
Hoe soe ik sûnder Jo bestean?
It hert soe my fan bangens brâne
en iensum soe ’k de wrâld troch gean.
Ik taaste_yn 't tsjuster as in bline
om’t ik gjin doel, gjin takomst hie.
Wêr soe ik oait in treaster fine
dy’t alles wist fan myn fertriet?
3 Mar Kristus joech my taal en teken,
ik ha gjin twivel, ’t wie syn stim.
It deiljocht naam de nacht geweken,
it bline lot krijt doel troch Him.
No wurd ik minske¬_yn folle frijheid
by wetter, wurd en brea en wyn,
omdat ik wit fan de neibyheid
fan Him dy’t sa oan ús ferskynt.
4 De Heilân kaam as ús befrijer
Hy hat mei leafde_en macht ús ret.
Wy wolle oan syn tsjinst ús wije,
Hy hat ús hert yn gloede set.

Wy seagen foar ús each ferskinen,
ús takomst en ús heitelân:
de gloarje fan in iepen himel,
wiswier, wy binn’ yn Heite hân.
Gebeden
Collectes voor Diaconaat (opvang kwetsbare kinderen) en Orgelfonds
Gezang 802 (zo mogelijk staande)
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs'.
Refrein:
Here God wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein:
Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
Refrein:
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein:
Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein:
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land, dat Ik u wijs'.
Refrein:
Zegen (3x zingend beAMEN)

