Liturgie voor Zondag 29 augustus
11e van de zomer
Martinikerk 10.00 uur
Protestantse Gemeente Franeker
Voorganger
Ouderling van Dienst
Diaken
Lector
Kindernevendienst
Oppas
Organist
Collecte
Koster
Beeldpresentatie
Beeld en geluid

ds. Margarithe Veen
Liesje Haanstra
Annet Walinga
Liepie van der Wal
Marije Miedema
Nynke Aly Miedema
Jochem Schuurman
kerk / diaconie
Arjen de Boer
Kees Stal
Jochem van Marrum en Jan Eising

Orgelspel
Welkom
Aanvangslied

“Laat ons nu vrolijk zingen”, Psalm 146A: 1, 6 en 7

Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen 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.
Hij is het licht der blinden,
der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
neemt Hij de droefheid af.
Maar allen die Hem haten,
hun wegen maakt Hij krom;
wat zij in trots bezaten,
keert Hij in gramschap om.

Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van uw licht.
Votum en Groet
Kaars van Verbondenheid
Lied

“Wie in de schaduw Gods mag wonen”, Psalm 91A: 1 en 3

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.
Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
Kyrie
Gloria

“’k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God”, 1x allen en daarna in canon

Kindermoment
Gebed
Eerste Lezing

Psalm 92

Lied

“Waarlijk, dit is rechtvaardig”, Psalm 92: 1, 2 en 6

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.
Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.
Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneer geveld
al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden.

Tweede Lezing
Lied

Marcus 8: 22-26
“Hij die de blinden weer liet zien”, no. 534: 1, 3 en 4 – in het Fries

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Pastoralia
Dienst van de gebeden

afgesloten met “Onze Vader in de hemel”, no. 1006

Collecteaankondiging
Slotlied

“Nu wij uiteengaan”, no. 423: 1, 2 en 3

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Wegzending
Zegen

Afgesloten met gezongen Amen

Orgelspel

Zieken in ziekenhuizen en verzorgingshuizen:
M.C.L., Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden;
Dhr. D. Smid, Klaarkampstraat 30, Afd. P k12

Noordrbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden;
Dhr. H. Span, Burg. Westerhuisstraat 20, Afd. 7 k40

Van Harenshuus, Cingel 2, 9076 DK St. Annaparochie;
Mw. D. de Jager-Zoutsma, Froonackerflat 42

