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Welkom door de lector
Intochtlied: Psalm 103: 1, 6 en 7, Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
Groet, bemoediging en drempelgebed

V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
A. Hij is een bron van vreugde
Hij maakt ons blij
Hij is ons licht en ons leven
Drempelgebed
V. Op de dag van het licht,
in het huis van het licht
A. hier zijn wij god, zie ons aan
V. te midden van woelige golven in het bestaan,
de zaken en zorgen die ons zomaar overspoelen
A. Hier zijn wij God, zie ons aan
V. Zie ons aan en geef ons vaste grond
A. Vandaag en alle dagen. Amen
Inleiding op de dienst + kaars van verbondenheid aansteken
Liet: ’t Goede is sterker as ’t kweade, leafde sterker as haat.
(1 x voorzang en 1 x samenzang)
’t Goede is sterker as ’t kweade, leafde sterker as haat.
Ljocht is sterker as tsjuster, libben sterker as dea.
Hy hat oerwûn, Hy hat oerwûn, Syn leafde draacht ús.
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 75: 1 en 4, U alleen, U loven wij
U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wonderen van uw hand.

Of gij oost- of westwaarts ziet,
om hulp zoekt in de woestijn,
alle grootheid is slechts schijn:
God is Rechter die gebiedt.
Hij verhoogt en Hij slaat neer
naar zijn recht, Hij is de Heer.

Gebed om de Heilige Geest
Kinderen komen naar voren
Lezing Psalm 124
Lied: Het raadsel van ons leven
Uit: Zingen in Zonlicht Melodie Johann Abraham Peter Schulz (1790)
Tekst © Fokkelien Oosterwijk

2. Het raadsel van ons leven staat hemelhoog verheven boven ons klein bestaan.
Gij leert het ons te vinden, God, door als uw beminden op aarde onze weg te gaan.
3. Het raadsel van ons leven staat in uw hand geschreven als spoor in onze tijd. Behoed ons
voor het kwade, leidt ons in uw genade in ’t weten van uw eeuwigheid.

Lezing uit het Evangelie Marcus 10: 17-31
Liet 320: 1, 3 en 4, Wa’t earen hat om te hearren

1 Wa’t earen om te hearren hat,
harkje no nei de wet fan God!
Do silst gjin frjemde goaden
mar My allinne belide tenei.
Hear, Israel, myn geboaden.

4 Op leafdesfjoer is gjin ferwin,
neat is der dat it dôvje kin,
as ’t ienkear frijút flammet.
Wol no ûntbrâne oan leafdes wurd,
haw leaf yn God syn namme.

3 Ferjit de need fan dyn neisten nea,
help har mei hûs en deistich brea,
ferlichtsje sa har pine.
It twadde gebod is oan ’t earste gelyk;
sa silst it libben fine.

Epistellezing: Hebreeën 4: 12-16
Acclamatie: Lied 339a, U komt de lof toe
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Verkondiging
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden, stilgebed en Onze Vader
Aankondiging van de collecten
Slotlied: lied 435, O verbreker aller banden (Liedboek van de kerken)
Zegen en gezongen Amen (allen)
Orgelspel

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden;
Mw. T. Bouwmeester-Brouwer, Noorderbleek 3, Afd. 3 k11
Parkhoven, Dorhoutstraat 6-8, 8933 DD Leeuwarden;
Dhr. J. Zijlstra, van Harinxmaweg 1B, afd. Hoveniershuis
Ielânen, Harste 11, 8602 JX Sneek;
Mw. A. Bouma- Joukema, Froonackerflat 10, Afd. de Stinzen

