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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelspel: F. Asma – Psalm 98
Welkom en mededelingen
Aanvangslied

“Zingt een nieuw lied”, Psalm 98: 1 – in het Fries

1.Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Votum en Groet
Kaars van verbondenheid
Drempelgebed
Kyrie
1.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.
2. 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.
Refrein
3. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Gloria

“U zij de glorie”, no. 634: 2
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in uw warme licht,
wil uw woord ons geven dat hier vrede sticht.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.

Kindermoment
Lied

“Wil je wel geloven dat het groeien gaat”, no. 923: 2 en 3
2.Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.
3.Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.

Gebed
Eerste Lezing

Micha 4: 1-5

Orgelspel: J.S. Bach – Deel 1 uit Triosonate in c-klein

Tweede Lezing
Lied

1 Johannes 1: 1-7

“U komt de lof toe”, 339C
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek
Lied

“Maak mij een vredestichter”, ELB 389
Maak mij een vredestichter, Heer
die liefde brengt waar haat de mensen drijft,
verzoening waar verdeeldheid domineert,
geloof in U waar twijfel heerst.
Refrein: O, Meester, geef dat ik niet voor mijzelf
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal.
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied;
of liefde eis, terwijl liefde delen kan!
2. Maak mij zo'n vredestichter, Heer
dat wanhoop overwonnen wordt door hoop,
de duisternis verdreven door uw licht
en diep verdriet door vreugd' in U.
Refrein
3.Want 't is door geven dat men krijgt;
elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt;
zichzelf verliezend, dat men leven vindt,
een eeuwig leven, nieuw in U

Collecteaankondiging – voor ‘Wij een vaccin, zij onze hulp’
– actie van kerken in Friesland op zondag 18 april
Pastoralia
Dienst van de gebeden
- Dankgebed
- Voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader

Slotlied

“The Lord bless you and keep you”, van John Rutter

The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
And give you peace
Amen
Wegzending
Zegen
Afgesloten met gezongen AMEN
Orgelspel: J.Chr. Kellner – Preludium in C
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