
Orde van dienst
voor de kerkdienst 
in de Martinikerk te Franeker
21 augustus 2022 om 10.00 uur.
Tiende zondag van de zomer



Aan deze dienst werken mee:
Voorganger:   ds. Jan Henk Hamoen, Joure
Ouderling van Dienst:  Nynke Aly Miedema
Diaken:  Bettie Vlieger, Carla van der Kooi
Lector:  Hanneke Roelofsen
Organist:  Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte:  kerk
2e Rondgangscollecte:  diaconie
Koster:  Appie Reitsma
Beeldpresentatie:  Bram Boekema
Geluid en camera: Dick Tolsma, Sybe Swart
Klokluider:   Femme Nauta
Koffieschenken:  Jaap en Annie Osinga, Willem Koopmans

Koffiedrinken na de dienst



ORGELCONCERT
 

Op zaterdag 27 augustus 
geeft Jochem Schuurman om 20.00 uur 

een concert in de Martinikerk.

Dit is het laatste orgelconcert van onze serie voor 2022. 
Voor het programma zie: www.orgelfraneker.nl



Welkom en 
mededelingen















Stil Gebed



Bemoediging en drempelgebed
v.  Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v.  Eeuwige, onze God,
 wij die U nooit hebben gezien
g.  ZIE ONS HIER STAAN.
v.  Uw Naam is dat Gij mensen helpt
g.  WEES ONZE HULP



v.  Die Bron van leven wordt genoemd
g.  DOE ONS WEER LEVEN.
v.  Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, -
g.  WEES HIER AANWEZIG.
v.  Zegen zo deze dag en al onze dagen 
 tot eer en glorie van uw Naam.
g.  AMEN.







Smeekgebed 
v. Zo roepen wij tot U
g.  zingen : antifoon 710d









Dienst van het woord
 zondagsgebed



Schriftlezing OT: 
Psalm 122 (uit Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 
 

Je zou gelukkig willen zijn:
stevig, vrolijk, rechtop,
goed werk, goed wonen, wat geld,
aardig worden gevonden
lief, je grote liefde vinden,



kinderen krijgen, gezonde, mooie.
Dat zou je willen - wie niet ?

Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,
trouw, rechtvaardig, meedogend?

Een duistere zaak is de wereld
maar er zijn mensen van licht.



Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen
maar er zijn mensen die geven en delen.

Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar
maar er zijn mensen die de doem doorbreken.

Er zijn woorden gesproken
die werken ten goede, je hart versterken,
je geweten scherpen.



Gelukkig wie ze zoekt te horen
en leeft om te volbrengen.

Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig.









Schriftlezing: Lucas 13: 22 t/m 30

Verder naar Jeruzalem
Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs 
steden en dorpen, terwijl hij onderricht 
gaf. Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar 
weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 
‘Doe alle moeite om door de smalle deur 
naar binnen te gaan, want velen, zeg ik 



jullie, zullen proberen naar binnen te gaan 
maar er niet in slagen. Als de heer des 
huizes eenmaal is opgestaan en de deur 
heeft gesloten, en jullie staan buiten op de 
deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open 
voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken 
jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 
Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw 



bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in 
onze straten onderricht gegeven.” 27Maar 
hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie 
niet, waar komen jullie vandaan? Weg met 
jullie, rechtsverkrachters!” Dan zullen jullie 
jammeren en knarsetanden wanneer je 
Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten 
in het koninkrijk van God ziet, maar zelf 



buitengesloten wordt. Uit het oosten en het 
westen en uit het noorden en het zuiden 
zullen ze komen, en ze zullen aan tafel 
genodigd worden in het koninkrijk van God. 
En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten 
zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten 
zullen zijn.’









Overdenking



Orgelspel



Zingen : lied 737: 1 t/m 5, 18 t/m 21 
(vers 1 en 21 door allen, vrouwen zingen de even coupletten, mannen de oneven).



Vrouwen:



Mannen:



Vrouwen:



Mannen:



Vrouwen:



Mannen:



Vrouwen:



Allen:



Dienst van gaven 
en gebeden



Collecte aankondiging
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte:  Diaconie

Diaconie 
NL34 RABO 0313 2509 52

Of via www.pkn-franeker.nl/een-gift-doen



Pastorale mededelingen 

Dienst der gebeden











Zegen 

Zingen: Amen 3x
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