
Orde van dienst voor de viering van Zondag Jubilate 
Sint Jan van Deinum,  3 mei 2020 

 
“Vergeten is ballingschap, gedenken het begin van verlossing” ( Ba’al Sjem Tov) 

 

 
-Orgelspel 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Begintekst 
 

Nooit lichter ving de lente aan 
dan toen uw hand ons volk bevrijdde. 
Hoe hebben we in dat schoon getijde 
verheugd maar huiverend gestaan: 

Gods vijanden vergaan. 
 

De winter leek voorgoed voorbij 
en voor ons lag de volle zomer; 

de macht was eind’lijk aan de dromer, 
de nieuwe mens, zo droomden wij, 

verbrak de slavernij. 
 

Maar winters werd het in dit land; 
’t is kil rondom en in ons midden, 
in onze mond verstart het bidden, 

 

doodskou gaat uit  van onze hand 
naar mens en dier en plant. 

 
O God, wat zijn wij dwaas geweest, 

dat we aan de vrijheid zo gewenden, 
dat wij de vijand niet herkenden, 
in opstand tegen U , het meest 

in eigen hart en geest. 
 

Vergeef het ons! Raak ons weer aan 
met levensadem, lente-tijding, 

en doe met krachten ter bevrijding 
ons hier in Christus’ vrijheid staan. 

God, laat ons niet vergaan! 
 

   ( Ad den Besten) 
 

-Orgelspel 
 
-V.       : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met jou! 
-V.       : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
-V.       : Vergeef ons waarin wij tekortschoten 
-Gem.: en laat ons weer in vrede leven 
 met U en met elkaar. Amen 
 
-Liet 272: 1 en 4 ( frysk) 
 
-Inleiding op de dienst 
 
-Kyriegebed 
 
-Gloria: Lied 659 
 
-Verhalen van hoop en vrees uit de oorlogsjaren in Deinum 
 
-Lied “Waar blijven ze nu? “ 
 



-Schriftlezing: Exodus 17: 8-16 
 
-Lied 1012: 1,2 en 5 ( frysk) 
 
-Overdenking  “De vrijheid vieren begint bij gedenken” 
 
-Lied 1014 
 
-Voorbeden, stil gebed 
 
-Tuskentiden 229 
  
 God fan fier en hein ús Heit, 
 dat wy hilligje Jo Namme, 
 ûnder ús sa faak ûntwijd, 
 troch jo eigen bern beskamme. 

 
 Bûch de folken nei jo wet, 
 lit jo ryk op ierde kommen. 
 Byn jo wil ús op it hert 
 en wy sykhelje ferromme. 
 
 Jou ús hjoed ús deistich brea 

 en ferjou wat wy misdiene, 
 sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
 al dy’t skuldich foar ús stiene. 
 
 Lit oer ús gjin neare nacht, 
 lied ús net yn blyn begearen. 
 Binne wy yb duvels macht, 
 Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 
 
 God fan fier en hein ús Heit, 
 wûnder heimnis is jo Namme, 
 grut yn krêft en hearlikheid,  
 oant yn alle tiden. Amen 

 
Van de vrijheid 

 
Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd, 

is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht. 
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven, 

zo vindt het zaad de ruimte van het leven. 
Want vrijheid is geen wildernis, 

geen vrijplaats voor geweld, 
maar zaad en woord, gezaaid, gehoord,een 

vruchtbaar, open veld. 

 
 
 

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid, 
niet aan een leider, macht of majesteit, 

maar aan de bron, het hart van ons geweten, 
de stem  van God, de moeder van het leven. 

In vrijheid klinkt een lied dat zingt 
van wederzijds respect 

voor wie je bent, gezien, gekend 
als vrouw, als man, als mens. 

 
-Slotlied: Lied 708: 1 en 6  
 
-V.       :Yn ús hûs en yn ús hert 
-Gem.: de seine fan God! 
-V.       : Yn ús kommen en yn ús gean 
-Gem.: de frede fan God! 
-V.      : Yn ú slibben, op ús syktocht 
-Gem.: de leafde fan God! 
-Gem.: Seinigje en behoedzje ús sa de Ivige 
 Heit, Soan en hillige Geast. 
-Gem.: Amen, amen, amen! 
 
-Orgelspel 
 

 


