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Orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck (400 jaar geleden overleden) – Toccata 9. Toni
Welkom
Aanvangslied

“Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”, Psalm 84: 1 zanger en 6 allen

84:1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

84:6
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Votum en Groet
Ontsteken kaars van verbondenheid door de ouderling van dienst
&
Lied
“Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven: spreek licht, wees hier aanwezig
in uw naam Ik zal er zijn.”, no. 277 door zanger
Gebed
“Tien geboden” –

op verzoek van gemeentelid
“Gedenk, o volk met heilig beven”: 1 en 3 zanger, 6 en 7 allen, 8 en 10
zanger, 11 en 12 allen

Kindermoment
Gebed
Eerste Lezing

Ezechiël 47: 1-12

Orgelspel

J.S. Bach – Largo uit Sonate in c BWV 526

Tweede Lezing

2 Korintiërs 4: 13-15 en Johannes 5: 1-12

Lied

“Hij die de blinden weer liet zien”, no. 534: 1 zanger, 2 allen,
3 allen en 4 allen

534:1

534:2

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

534:3

534:4

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel

Gershwin – Summertime

Pastoralia
Gebeden
- Dankgebed
- Voorbeden
- Stil Gebed
- Afgesloten met een gezongen Onze Vader door zanger
Collecteaankondiging door diaken van dienst
Slotlied (staande)

“Vervuld van uw zegen”, no. 425 allen

Wegzending
Zegen

afgesloten met gezongen AMEN door allen

Orgelspel

G.F. Händel – Hornpipe uit Water Music

Zieken in ziekenhuizen en verpleeghuizen:
MCL, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden;
Dhr. J. Breidenbach, Engelhardstraat 26, Afd. S k13
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden;
Dhr. R. Waardenburg, Klaarkampstraat 8, Afd. 6 kamer B11
Mw. Sj. van Dijk-Bruinsma, Zuiderkade 37/006
Antonius-Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek;
Dhr. P. Travaille, Parklaan 43

