Orde van dienst voor zondag 30 mei 2021
Prot. Gemeente Franeker

Zondag 30 mei
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Hinne Wagenaar, Jorwert
Ouderling van Dienst: Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Lector: Arjo Osinga
Organist: Jochem Schuurman
Diaken: Bettie Vlieger
Collecte: kerk/diaconie
Koster: Sikke Dijkstra
Beeldpresentatie: Kees Stal
Beeld en geluid: Dick Tolsma en Jochem van Marrum

Muziek
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Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Lied: Morning has broken (216)
1. Morning has broken, like the first morning,
blackbird has spoken, like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
praise for them, springing fresh from the word.
2. Dau oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlike hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.
3. Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Bemoediging, stil gebed en drempelgebed
V.
G.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Wij zijn stil voor God
Gebed om warmte
V.
Eeuwige, goede God,
wij warmen ons
aan de belofte van
een goede, geheelde schepping.
G.

Wij houden het bij
louter de liefde als enige wapen,
blijven zoeken naar verzoening en vrede,
blijven verlangen naar vriendschap.

V.

Wij schenken elkaar vandaag aan uw hoede,
aan elkaars aandacht en zorg.

G.

Amen

Over deze zondag: ‘Triniteit en Gastvrijheid’
Lied: Sy sit as in fûgel (701)
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Sy sit as in fûgel, briedend op it wetter,
sweevjend oer de gaos fan ’e earste dei.
Sy suchtet en sjongt, mem fan hiel de skepping,
wachtsjend om te bernjen wat it wurd aanst seit.
Sy sweeft oer de ierde, giet wêr’t se mar gean wol,
skynsel ûnder minsken, ljochtflits troch de loft;
sy fynt memme skurte, wûnder o sa wolkom,
soarget yn ’t ferburgen; nimmem dy’t it sjocht.
Sy dûnset fol fjoer, fernuveret wa’t har sjogge:
stomme tongen sprekke dat is sa wat docht!
Sy stipet, besielet alle iepen herten,
net mear op te kearen; nea ta swijen brocht!
Want sy is de Geast - sá wol God der wêze jefte fan ús Rêder, ivich leafdesfjoer;
de kaai dy’t de Skrift iepenet en ferklearret,
fijân fan ús sleauwens, himeldo ús stjoerd.
Lezing: Genesis 18: 1-15
De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de
dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop
plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog
diepen zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor
u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen
gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen
voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij
antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak
deeg en bak brood.’ Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals
uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en
melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij
hen staan onder de boom.
‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. Toen zei een
van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon
hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren
Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al
ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd
zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de HEER aan
Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een
kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de
vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’
Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’
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Lied: Take, o take me as I am (833)
Take, o take me as I am;
Summon out what I shall be;
Set your seal upon my heart
and live in me.
Nim my, nim my sa't ik bin,
wiis my hoe't ik wêze sil
set jo segel op myn hert
en libje yn my
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.
Lezing: 2 Korintiërs 13: 11-13
Fierders, bruorren, wês bliid, lit alles wer goed komme mei jimme, lit jim fermoanje, wês
ienriedich, hâld frede. Dan sil de God dy’t leafde en frede jout, mei jimme wêze. Groetsje inoar
mei de fredegroet. Alle mei-kristenen dogge jimme de groetenis.
De genede fan de Hear Jezus Kristus, de leafde fan God en de mienskip fan ’e hillige Geast wês
mei jim allegearre.
Acclamatie na de lezing: 339a
Preek: ‘Jou jim hjir mar del’
Muziek
Zingen: Dans mee met Vader, Zoon en Geest (706: 1, 3, 4)
Gebeden, afgesloten met het Us Heit
Us Heit yn ’e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn ’e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden,
sa’t ek wy ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan ’e kweade.
Want jowes is it keninkryk
en de krêft
4

en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Amen
Collecte aankondiging
Zending en zegen
Zingen: Dank, dank nu allen God (704: 1, 3)
Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra
Er zijn momenteel geen gemeenteleden in ziekenhuis of revalidatiecentra.
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