Liturgie zondag 20 juni 2021
1e zondag van de zomer
Voorganger:
Ouderling van Dienst:
Lector:
Organist:
Zang:
Diaken:
Kindernevendienst
Collecte:
Koster:
Beeldpresentatie:
Beeld en geluid:

ds. Margarithe Veen
Marije Miedema
Sophie Bartlema
Jochem Schuurman
Jitze van der Land
Willem Koopmans
Ilse Douma
kerk/diaconie
Sikke Dijkstra
Berend Bosgra
Dick Tolsma en Jan Eising

Orgelspel
Welkom
Aanvangslied

“De stilte zingt U toe, o Here”, Psalm 65: 1 en 5 – in het Frysk

1 Myn siel is ta de Heare stil.
Ik wachtsje dim men op Gods wil,
Hy mei myn heil, myn ta flecht
hjitte,
de stien rots dêr’t myn hûs op stiet,
de berch dy’t wankelet noch
fergiet;
’k sil fan gjin fal noch wifkjen witte.
Votum en Groet
Kaars van verbondenheid
Drempelgebed

5 By God is al myn heil, myn ear,
myn rots, myn taflecht is de Hear,
Hy sil de fijân grif ferdriuwe.
Betrou op Him, o folk, yn smert,
stoart foar syn antlit út jim hert:
God sil foargoed ús taflecht bliuwe.

Kyrie
Gloria

“Zonne en maan”, no. 303: 1, 2 en 3
1. Zonne en maan, water en wind,
de bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.
2. Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.
3. Geest die ons troost, levend nabij,
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Moment voor de kinderen en daarna is er kindernevendienst voor de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste Lezing

2 Korintiërs 5: 14-21 – in het Frysk

Lied

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven”, no. 632: 1 en 3
1.Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.
3.Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.

Tweede Lezing

Lied

Marcus 4: 35-41

“Zij zit als een vogel broedend op het water”, no. 701: 1, 2 en 4
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Uitleg en Verkondiging
Muziek
Pastoralia
Dienst van de Gebeden
- Dankgebed
- Voorbeden afgesloten met:
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem komt mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem. (Psalm 62B)
Myn siel fynt frede_en rêst allinne by God: yn Him leit myn behâld.
Ja, by de Hear kom ik wer ta mysels, fyn ik frede_en rêst.
-

Stil Gebed
Onze Vader

Collecteaankondiging
Lied

“Aan U behoort, o Heer der Heren”, no. 978: 1 allen, 3 zanger en 4 allen

1.Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Wegzending

“Dat je de weg mag gaan” – op verzoek van gemeenteleden
Tekst: Andries Govaart

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.
Zegen
Orgelspel
Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra
Er zijn momenteel geen gemeenteleden in ziekenhuis of revalidatiecentra.

