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Orgelspel / welkom en mededelingen
Introitus Lied 19: 1 en 6
De hemel roemt de Heer, het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.
Als Gij uw knecht behoedt, o Heer, zal overmoed
niet heersen over mij.
Legt Gij mijn drift in toom, dan leef ik recht en vroom,
van grote zonden vrij.
Breng voor uw aangezicht mijn wens en woord in 't licht
door al mijn levensdagen.
Verlosser, zie mij aan, mijn steenrots, doe mij staan
in uw groot welbehagen.
stil gebed, votum en groet / kaars van verbondenheid
In spyltuech bin ik (Arjo + gemeente)
kyriëgebed

gloria liet 305 (Frysk)
1 Alle eare, alle gloarje
jildt ús God, de Trije-yn-ien!
Wol ek hjoed de frede fiere
dy’t Hy bringt yn ús bestean.
God fan ljocht, / dy’t ús socht,
wês yn leafde_ús tagedien!

2 Alle eare, alle gloarje
jildt de erfgenamt, de Soan!
Hy jout ús in nije namme,
syn genede bliuwt aloan.
Ljocht út ljocht, / dat ús socht,
stek ús mei jo strielen oan.

3 Alle eare, alle gloarje
jildt de Geast dy’t libben bringt,
dy’t de ienheid yn ús azemt,
flam, dy’t ús betrouwen skinkt!
Kom ús oer / leafdefjoer,
dat ús lofliet ivich klinkt!
Inleiding / gebed bij de opening van de Schriften
lezing Gen. 18, 20-33 (lector)
Lied 130a
Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!
Wanneer Gij op ons falen let,
zijn wij, o God, verloren.
Maar in uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld
en zegent die U vrezen.
Hoop, Israel, op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israel eens vrij
van ongerechtigheden.
lezing Luc.11, 1-13
Lied 370

Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.

Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk ?
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwig

Verkondiging Rom.8, 26-27 (thema: bidden)
Woldwaen en bidde (Arjo)
Dank- en voorbeden, stil gebed
Us Heit (Arjo + gemeente)
Hear yn’e himel, goede Heit. Jins namme, dy’t ús alles seit.
Dêr’t wy by libje en stjerre. Jins namme, dy’t ús sillige,
wurde altyd eare en hillige, troch ús en allegearre.
By alle folken fan’e wrâld, hawwe oare machten noch’t bewâld.
’t Gewelt slacht op’e tromme: Heit jou ús hope en goed ûntwyk,
en lit jins hearlik keninkryk, yn rjocht en frede komme.
Wy prate oer jins súv’re wet. Wy sizze’t wol mar dogge’t net:
Dêr moat de wrâld foar bliede. Jou dat jins goede wil troch elts,
sa trou as yn’e himel sels, folbrocht wurde ek op ierde.
Wy minsken witte tige wis, dat elk fan Jo ôfhinklik is,
by al syn wurk en stribjen. Jou ús it brea foar eltse dei,
dêr binn’ wy wol tefreden mei, en lear ús bliid te libjen.
Ferjou ús yn jins grut geduld, ús slim tekoart, ús swiere skuld,
en draach ús yn jins trouwe. Dat wy, út tankberens dêrfoar,
as goede bern fan Jo, in oar, syn skulden ek ferjouwe.
Stjoer ús jins Geast en goede ried, en bring ús hert net yn’t ferlied,
te wiken nei’t ferkearde . Ferljochtsje ús sin en ús ferstân.
Bewarje ús, hald ús by de hân. Ferlos ús fan’e kweade.

Want wat op ierde falle of wyk’ , Lykwols is Jowes ’t Keninkryk.
Waans tekens wy fernamen. De krêft en alle hearlikheid.
Fan ivichheid oant ivichheid. Sa mei it wêze. Amen.
collecte voor kerk en diaconie
Tijdens de collecte zingt Arjo: "Sizzen is neat"
slotlied 866
Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en gezang.
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in zijn uitverkoren tal,
dies zijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden doet mij verblijden.
Zijn hart is mijn, het mijn is zijn.
Treurigheid wijke, vrolijkheid blijke,
want Jezus wil, want Jezus wil mijn Heiland zijn.
Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht,
als mijne tong Hem prijzet dag en nacht,
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind,
de wereld boos mij spottet en belacht,
maar wederom ik harer niet en acht,
al hare trots die schrijf ik in de wind.
Hoe Hij het voeget, mij wel genoeget.
Hij maket al na zijn geval.
Hij is de beste, de eerst' en de leste,
die ik bemin, die ik bemin en minnen zal.
Zegen

/

orgelspel

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:
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)

Steeds minder mensen hebben kleingeld op zak, daarom hebben we een extra mogelijkheid
gecreëerd om toch uw bijdrage te kunnen doen voor de collecte.

U kunt nu ook direct uw gift overmaken via I-deal.

Hartelijk dank!

