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Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied

“Laat ons nu vrolijk zingen”, Psalm 146A; 1 en 4

1.Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
2. Hij is de Heer, 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.
Votum en Groet
Kaars van Verbondenheid
Drempelgebed

“Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”, no. 275: 1, 2 en 5

1.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2.Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan...
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden,
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Kyrie
Gloria

“Tsientûzen reed’nen” (op verzoek van een gemeentelid)
1 It ljocht ferskynt, it begjint te daagjen,
myn dei begjint mei in liet foar Jo.
Hear, wat der hjoed ek komt
en wat allegearr’ noch barre sil,
lit my noch sjonge as de jûntiid komt.
2 Hear, fol geduld toan’ Jo ús Jo leafde,
Jo hert is myld en Jo Namm’ is grut,
Fan al Jo leafde wol ik sjongen bliuwe,
tsientûzen reed’nen dat ik sjonge kin!
Refrein:
Loofje de Heare, myn siel, o myn siel,
Jo Namme is hillich en goed.
‘k Song noait earder as no, sa fol fjoer:
Jo Namme is hillich en goed.
3 En op dy dei as myn krêft belúnet,
myn azem stoppet en myn tiid is om,
sels dan sil ik noch fan Jo grutheid sjonge,
tsientûzen jier en oan’t yn ivichheid.

Moment voor de kinderen
Gebed
Eerste Lezing

Deuteronomium 4: 32-40

Lied

“Overal zijt Gij”, lied no. 893: 1, 2 en 3
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
Sprekend nabij, de stilte verwacht U,
Mensen bestaan U, zien en beleven U.
Mensen van vlees, van licht en gesteente,
Hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,
Mensen uw volk, uw stad hier op aarde.
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken,
Adem ons open, maak ons uw aarde,
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

Tweede Lezing

Johannes 15: 1-8

Lied

“Wat zijn de goede vruchten”, no. 841: 1, 2 en 4
1.Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;
2. geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Preek

Orgelspel
Pastoralia
Gebeden
Collecte
Slotlied

“Overvloedig geef Ik u/Life so full I give to you”, no. 428: in het Nederlands en Fries.
Overvloedig geef ik u,
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.
’t Wiere libben skink Ik jim;
sa’t de Heit My stjoerde,
sa stjoer Ik jim.
Jou myn ljocht en leafde troch.
Frede foar jim.
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Wegzending
Zegen
Wilhelmus
Orgelspel
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