Liturgie voor zondag 24 oktober 2021
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Martinikerk te Franker
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger:
Ouderling van Dienst:
Diaken:
Lector:
Organist:
Rondgangscollecte:
Kindernevendienst/Oppas:
Koster:
Beeldpresentatie:
Beeld en geluid:

ds. Margarithe Veen
Hinke Dijkstra
Annet Walinga
Hessel Yntema
Jochem Schuurman
kerk / diaconie
Keimpe en Corina Pols
Arjen de Boer
Berend Bosgra
Harm Westra en Jan Eising

Orgelmuziek
Mededelingen door de lector
Aanvangslied “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”, Psalm 84: 1 en 2
Votum en Groet
Kaars van Verbondenheid
Lied

“Rond het licht dat leven doet”, no. 287: 1 en 5

Afscheid van Martha Burggraaff als diaken en van Jan Eising als kerkrentmeester
Lied

“Neem mij aan zoals ik ben”, no. 833: Nederlands, Engels en Fries
Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Take, o take me as I am; summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

Nim my, nim my sa’t ik bin; wiis my hoe’t ik wêze sil;
set jo segel op myn hert en libje yn my.
Herbevestiging van Piety Sieperda als ouderling en bevestiging van Carla van der Kooi als
diaken
Lied

“Dat ’s Heren zegen op u daal“, no. 363

Woord aan de ouderling van dienst
Lied

“Wij leven van de verwondering” op melodie van lied 302, Tekst Bronswijk.
Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.
Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt
die ons een God wil heten

Kindermoment
Gebed
Eerste Lezing

Jeremia 28:1-11

Lied

“Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer”, no. 360: 1 en 2

Tweede Lezing
Lied

Efeziërs 4: 1-6 en Johannes 8: 42
“Samen in de naam van Jezus”

1.Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer
2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel /

Pastoralia

Dienst van de Gebeden
Slotlied

“Aan U behoort, o Heer des heren”, no. 978: 1 en 4

Wegzending Zegen - afgesloten met gezongen AMEN
Orgelspel
Zieken in revalidatiecentra;
Parkhoven, Dorhoutstraat 6-8, 8933 DD Leeuwarden;
Dhr. J. Zijlstra, van Harinxmaweg 1B, afd. Hoveniershuis
Activiteiten:
maandag 25 oktober: Leerhuis: Boek Openbaring. Voor info zie de activiteitengids.
zondag 31 oktober: Kliederkerk. Voor info zie De Binding en/of de activiteitengids.

