Liturgie voor zondag 25 april 2021
in St. Jan te Deinum
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Lied 145:1,2,4
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
Ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
Ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
Groot is zijn naam, zijn ondoorgrond’lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
Van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
Van al de wond’ren die Gij hebt verricht,
Opdat men alom spreke van uw kracht,
En roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
Uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
En juichend zal men overal bezingen
Uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.
4. Zij roemen in uw koningschap, o Heer,
Zij stellen in uw heerlijkheid hun eer.
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt:
Een vorst, bekleed met macht en majesteit.
Uw heerschappij is over alle tijden,
Ieder geslacht zal zich in U verblijden.
Die dreigen te bezwijken wilt gij schragen
En Gij richt op, die zijn terneergeslagen

Aanvangstekst
Stil gebed, bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyriëlied 1005:1 t/m 5
Zoekend naar licht hier in het duister,
Zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
Schijn in de donk’re nacht.
Refr: Christus, ons licht,
Schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
Zo wordt uw stem gehoord.
Refr.
Zoekend naar brood lijden zij honger
Zoekend naar water lijden zij dorst
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,
U bent de vredevorst.
Refr.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
Zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
Schuilplaats door U gebouwd.
Refr.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
Voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
Totdat uw rijk hier is.
Refr.
Woorden van hoop
Lied 149:1,2,3
Halleluja! Laat opgetogen
Een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
Zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof hem die u schiep;
Israël dank hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
Uw Koning tegemoet.
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
Met het aloude lied der vad’ren.
De heil’ge reien nad’ren
En zo danst in het morgenlicht
Heel Gods volk voor zijn aangezicht
En slaat de harp en roert de trom
In ’s Heren heiligdom.
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
Het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
Nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
En roem zijn grote macht.

Gebed om de Heilige Geest
Bijbellezing Psalm 112
1121Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER
en met liefde voor zijn geboden.
2
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.
3
Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4
Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.
5
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
6
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.
7
Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
8
Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.
9
Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
10
Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.
Zingen Lied 1:1,2
Gezegend hij, die in der bozen raad
Niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
Noch zich door spotters in de kring laat noden,
Waar ieder lacht met God en zijn geboden,
Maar die aan ’s Heren wet zijn vreugde heeft
En dag en nacht met zijn geboden leeft.

Hij is een groene boom die staat geplant
Waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
Te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
Het gaat hem wel in alles wat hij doet.
Bijbellezing

Mattheüs 20:1-7

201Het is met het koninkrijk van de hemel als met een
landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om
dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de
arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen
was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later
trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op
het marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan
jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal
rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het
middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later
weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het elfde
uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje
dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan
jullie hier de hele dag zonder werk?” 7“Niemand wilde ons
in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie
ook maar naar de wijngaard.”
Lied ‘Wij leerlingen van ’t laatste uur’

Melodie lied 753

1. Wij leerlingen van ’t laatste uur
verlangen naar uw licht,
naar de gouden glans en ’t vlammend vuur
van Gods menselijk gezicht.
4. U nodigt ons op weg te gaan
door tegenstand en pijn
om in het land van leed en traan
steeds uw hand, uw voet te zijn.

5. Als leerlingen van ’t eerste uur
zijn wij zó aangeraakt,
om te volgen, U die dag en duur,
zélfs de dood tot leven maakt.
Verkondiging

Orgelspel
Lied 992:1,2,3,4
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
Dan dat wij recht doen en trouw zijn
En wandelen op zijn weg?
Wat vraagt de aarde mee van ons
Dan dat wij dienen en hoeden
Als mensen naar Gods beeld?
Wat vragen mensen meer van ons
Dan dat wij breken en delen
Als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
Dat wij Gods wil doen en omzien
Naar alles wat er leeft.
Psalm 112 ‘Nooit wordt het nacht’
Lied 158B SOW ‘Want wy leauwe yn in Heit’ (staande)
(mel. Vreugde, vreugd, louter vreugde’/‘Alle menschen werden
Brüder’)

1. Want wy leauwe yn in Heit
dy’t eartiids alles makke hat.
Wolken, blommen, bisten, minsken,
neat fergetten, elk syn plak.
Refrein
Al wat libbet, sil it leauwe
elkenien dy’t giet nei Him.
om syn namme heech te priizjen
yn it nij Jeruzalim.
2. En wy leauwe yn de Soan
dy ‘t berne waard yn Bethlehim
stoarn oan ‘t krús, begroeven, opstien
en men heart dan wer syn stim.
Refrein
3. En wy leauwe yn ‘e Geast
dy ‘t kommen is op ‘t Pinksterfeest
dy wol wenje yn ús herten
hjoed en moarn ús libben lang.
Refrein

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen
Slotlied Lied SOW nr. 185 ‘Ga nu heen in vrede’
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Zegen

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

