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Orgelspel
Mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Lied 146a
1 Cantorij
Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

2 allen
Hoe goed is ’t hun die bouwen
op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben ’t heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

3 Cantorij
Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ’t water van de zee.

4 allen
Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand

Voorg:
Allen:
Voorg:
Allen:
Voorg:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand niet loslaat.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.
Amen.

Gebed om ontferming overgaand in een door de Cantorij gezongen
Byzanthijns Kyrie
Gloria Patri et Filio door de Cantorij
Voor alle grote en kleine oren
1e lezing: Leviticus 25:8‐22
8

Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig
jaren verstreken zijn, 9moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn
luid laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. 10Elk
vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor
alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn
eigen familie kan terugkeren. 11Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan
niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven
oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. 12Het is een jubeljaar, dat als heilig beschouwd
moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt.
13
In het jubeljaar zal ieder naar zijn eigen grond terugkeren. 14Wanneer je een stuk grond
aan een ander verpandt of van een ander in pand neemt, mag je elkaar niet
benadelen. 15Het aantal jaren dat na een jubeljaar verstreken is, bepaalt de prijs die de
pandnemer moet betalen; het aantal jaren dat de pandgever heeft kunnen oogsten, bepaalt
de prijs die hij mag vragen. 16Hoe meer jaren er nog resten, des te hoger de prijs; hoe minder
jaren, des te lager, want wat verhandeld wordt is het aantal oogsten. 17Benadeel je
volksgenoten niet. Toon ontzag voor je God; ik ben de HEER, jullie God. 18Leef mijn
bepalingen na, houd je aan mijn regels en handel ernaar, dan zul je onbezorgd in je land
kunnen leven. 19Het land zal vruchtbaar zijn en jullie zullen volop te eten hebben. Je zult er
onbezorgd kunnen wonen, 20en mochten jullie je afvragen waarvan je het zevende jaar moet
leven als je niet mag zaaien en oogsten, 21bedenk dan dat ik jullie het zesde jaar zal zegenen
met een oogst die voor drie jaar toereikend is, 22zodat je in het achtste jaar weer kunt zaaien
en tot in het negende jaar kunt leven van de oude oogst, totdat je dat jaar de oogst kunt
binnenhalen.

Lied 981
1 Cantorij
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2 allen
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

2e lezing: Lukas 4:16‐21
16

Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op
sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17werd hem de boekrol van de
profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:18‘De
Geest van de Heer rust op mij,want hij heeft mij gezalfd.Om aan armen het goede nieuws te
brengenheeft hij mij gezonden,om aan gevangenen hun vrijlating bekend te makenen aan
blinden het herstel van hun zicht,om onderdrukten hun vrijheid te geven,19om een
genadejaar van de Heer uit te roepen.’20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de
dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem
gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen
gaan.’

Lied 981
3 allen
4 Cantorij
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
Gij redt de wereld van de dood.
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
en al mijn dagen zijn geteld.
zijn lichaam is het levend brood.
5 allen
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Preek
Cantorij: Be stil and know that I am God (Lied 887)
1. Wees stil en weet: Ik ben uw God
2. Ik ben het die u helen zal
3. Op U vertrouw ik, goede God

Gebeden, uitgesproken, waarbij de Cantorij telkens zingt (368d)
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Lied 418
1 Cantorij
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
3 Cantorij
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Fryske Segenbede Cantorij

2 allen
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

4 allen
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen
Gezongen Amen

Orgelspel

Na de dienst:
Informatie over de te beroepen predikanten
Direct na de dienst zullen de drie te beroepen predikanten door de beroepingscommissie
aan de gemeente worden voorgesteld via een video weblog

* * * * *
Collecte schalen staan bij de uitgang
De 1e collecte is voor de Diaconie
Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Dhr. A. Atsma
_______________________

Na de dienst is er koffie of thee voor iedereen

