Orde van dienst voor zondag 18 juli 2021 10.00 uur Martinikerk Franeker
5e zondag van de zomer
Voorganger:
Ouderling van Dienst:
Diaken:
Lector:
Organist:
Zangeres:
Collecte:
Koster:
Beeldpresentatie:
Beeld en geluid:

ds. Roger Wind
Marije Miedema
Bettie Vlieger
Hanneke Vlietstra
Jochem Schuurman
Alina Rozeboom
kerk / diaconie
Arjen de Boer
Berend Bosgra
Jochem van Marrum en Jan Eising

Woord van welkom
Intochtslied : 54: 1 (solo), 2 (gem)
1
O God, verlos mij door uw naam!
O Heer, neem mijn gebed ter ore!
Verschijn met kracht en wil mij horen!
Verschaf mij recht! U roep ik aan!
Want vreemden smeedden een complot
en hebben hun hand opgeheven.
Zij staan mij met geweld naar 't leven,
erkennen God noch zijn gebod.
2
God is mijn hulp, Hij is getrouw.
Het is de Heer die mij blijft schragen,
die ze verdelgt wie mij belagen,
breekt wie mij brengen in het nauw.
Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan,
ik vrees niet meer voor mijn vijanden.
O God, ontvang mijn offeranden!
O Heer, geprezen zij uw naam!
Stil gebed /

Votum en groet

Kyrië: Lied 942: 1 en 3 (gem)

/

Drempelgebed

1
Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
3
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Woord van genade
Gloria: Lied 648 (solo)
1
Zing halleluja, hemel en aarde, zing,
zing voor de Ene, de Eeuwige
aan wie het licht, de liefde ontspringt, verheven is Hij, de Levende.
2
Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dood hout bloeit op in uw open hoféén en al bloesem, wekenlang feest, wij plukken geloof en oogsten lof
3
Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!
Inleiding

/

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: II Kon.4, 38-44 (lector)
Lied 117d 3x zingen: 1e Latijn (solo), 2e Fries (gem), 3e Nederl. (gem)
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Bring hulde alle folken,
Bring hulde oan de Hear,
Bring hulde alle folken,
Bring hulde oan de Hear.

Verblijdt u alle volken,
Verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken,
En looft God altijd weer.
Lezing Hebr. 3, 1-6
Lezing Mk. 6, 30-44
Lied 383: 1 (solo), 2 en 3 (gem)
1
Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.
2
Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.
3
Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.
Overdenking

/

Orgelspel

Lied 1005: 1 Ned. (solo), 2 Fries (gem), 3 Eng. (solo), 4 Ned. (gem), 5 Fries (gem)
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
Langjend nei rêst, pleagje ús soargen,
langjend nei hoop, ha wy fertriet.
Inkeld jo wurd kin ús befrije.
Meitsj'ús jo stim dy't sprekt.
Kristus, ús ljocht,
skyn yn ús hert, brek troch it tsjuster.
Kristus ús ljocht,
skyn yn Gods bern, hjir yn jo hûs.

3
Longing for food, many are hungry.
Longing for water, many still thirst.
Make us your bread, broken for others,
shared until all are fed.
refrain
Christ be our light!
Shine in our hearts. Shine through the darkness
Christ be our light.
Shine in your church gathered today.
4.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door u gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
5
Safolle jeften, safolle minsken,
safolle herten dogge graach mei,
Meitsj'elk fan ús tsjinstber oan oaren,
sa komt jo keninkryk.
Kristus, ús ljocht,
skyn yn ús hert, brek troch it tsjuster.
Kristus ús ljocht,
skyn yn Gods bern, hjir yn jo hûs.
(Pastorale mededelingen)
Dank- en voorbeden besloten met Onze Vader (NBV, gezamenlijk)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen
Mededelingen collecte (diaken)
Slotlied 868: 1, 2 en 3 (gem)

1
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
Zegen met gezongen Amen.

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:
Noorderbreedte Revalidatie,
Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden;
Dhr. R. Waardenburg, Klaarkampstraat 8,
Afd. 6 kamer B11
Mw. Sj. van Dijk-Bruinsma, Zuiderkade 37/006, Afd. 7 k28
Van Harenshuus,
Cingel 2, 9076 DK St. Annaparochie;
Mw. D. de Jager-Zoutsma, Froonackerflat 42

