Orde van dienst op zondag 31 Juli 2022 om 10.00 uur in de Martinikerk te Franeker
Voorganger:
Ouderling van Dienst:
Diaken:
Lector:
Organist:
1e Rondgangscollecte:
2e Rondgangscollecte:
Koster:
Beeldpresentatie:
Geluid en camera:
Klokluider:
Koffieschenken:

Druivenoogst van Jan Peter Muilwijk

DIENST AAN HET BEGIN
Welkom en mededelingen
Intochtslied : Lied 216

ds. Hinke Post-Knol, Lekkum e.o.
Arjo Osinga
Djoke de Boer, Bettie Vlieger
Djoke de Boer
Jochem Schuurman
kerk
diaconie
Arjen de Boer
Berend Bosgra
Dick Tolsma, Jan Eising
Klaas Kooistra
Matty Tasma, Jeanet Veenstra, Tineke Kampen

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Groet
V. De Heer zij met u
A. OOK MET U ZIJ DE HEER!
Bemoediging en drempelgebed
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. Moge in uw stilte
A. RUIMTE ZIJN
WAARIN WE ELKAAR EN ONS ZELF
HERVINDEN ALS OPGENOMEN IN UW LIEFDE
AMEN
Lied 834
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Kyrië het gesproken gebed wordt drie keer onderbroken door het gezongen
Kyrië 17 uit het Dienstboek:

Gloria: Lied 984 : 1,2,3 en 4
Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.

Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

DIENST AAN HET WOORD
Gebed om opening
Lezen: Genesis 41 : 30 - 40a ,47 ,48,56 Jozef bouwt schuren om te kunnen delen
Lezen: Lucas 12 : 13 -21 Jezus waarschuwt tegen het vruchteloos oppoten van bezit
Lied 718
God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood.

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Overdenking
Lied 723
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Orgelspel
DIENST AAN ELKAAR EN DE WERELD
Inzameling der gaven
Dank en voorbeden met als acclamatie 368g
Stil gebed Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 657 : 1,3 en 4
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Zegen

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40 8934 AD Leeuwarden;
Mw. D. Burggraaff-Siebesma, Mr. Flapperlaan 5, Afd. 7
Zorgpension Dokkum, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum;
Mw. A. v.d. Meulen-de Boer, Parklaan 42, kamer 8
Kening State, 8802 VG Franeker; Dhr. G. Bakker,
A.M. v. Schurmansingel 32, 8801 JS Franeker (post graag naar thuisadres)
Nij Mariënacker, Nij Mariënacker 1, 8711 CB Workum;
Mw. M de Wit-Mollema, Prof. Wassenberghstraat 46, K 219

Steeds minder mensen hebben kleingeld op zak, daarom hebben we een extra mogelijkheid
gecreëerd om toch uw bijdrage te kunnen doen.
U kunt nu ook direct uw gift overmaken via I-deal.
Scan de QR-code met uw camera van uw telefoon of een speciale QR-code reader en volg
de verdere instructies op uw telefoon.

Bedankt voor uw gift!

