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Leafde oerwint alles
-Elkaar tot schuilplaats zijn – het verschil maken-
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-Orgelspel
-Woord van welkom en mededelingen
-Intochtslied: Lied 865: 1 en 2
Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, zijn lof vermeer’,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet;
dat elk nu toch God roem’ en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal, met groot geschal:
‘lof , prijs en dank alleen
zij God en anders geen!
-V.
: De Levende is met jullie allen!
-Gem.: Zo is Hij ook met jou.
-V.
: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
-Gem.: Schepper van hemel en aarde.
-V.
: Die met ons gaat de tijden door
en het licht hebt geroepen
-Gem.: Wees hier aanwezig!
-V.
: Gij, die de vlam in ons hart bewaart,
-Gem.: zegen ons met het licht van uw Aangezicht!
-V.
: Open dan onze lippen, Heer,
-Gem.: en onze mond zal uw lof verkondigen.

-Lied 272: 1
Wy sykje yn jo hûs jo leaflik antlit, Heare.
Nei frede smachtsje wy, nei stille ynlikheid.
Lit ús fan Jezus sels, dy’t op in berch wie, leare
yn geast en wierheid Jo te kennen as ús Heit.
-Kyrie
-Gloria: Liet 655
Sjong foar de Hear in nij gesang!
Hy lavet jim in libben lang
mei wetter út ‘e hurde stien.
Hy is yn wunders mei jim gien.
Hij giet jim foar yn wolk en fjoer,
gunt oan jim dagen rêst en doer
en jout se sin in libben lang.
Sing dan de Hear in nij gesang!
In lofliet oer Gods wûnders rie,
dat noch jim namme net fergie,
mar op ‘e nij wer berne is
út wetter en út tsjusternis.
De hân fan God docht foar en nei
Syn tekens fan gerjochtichheid.
Syn geast sil altyd mei ús gean,
dat wy dt tekend goed ferstean.
Yn ’t lân fan syn woldiedichheid
mei wy dan libje yn ivichheid
en sjonge as Hy komt – wannear? –

in nij gesang foar God de Hear,
-Tenachlezing: Psalm 91: 1-9 ( fragminten)
Dy’t yn ‘e skûle fan ‘e Heechste wennet
en feilich is yn it skaad fan ‘e Machtichste,
dy mei tsjin de Heare sizze: Myn taflecht en stins,
myn God, dêr ’t ik it op oankomme lit.
Hy rêdt dy ommers út it net fan ‘e fûgelfanger,
fan de deadlike pestsykte.
Mei syn flerken dekt Er dy,
ûnder syn wjukken fynsto beskûl.
Syn trou is in skyld en pânser.
Do hoechst netr te skriljen foar de skrik yn ‘e nacht,
foar de pylk, dy’t snuorret op ljochtskyndei.
Omdatsto de Heare dyn taflecht neamst
en de Heechste foar dyn stins hâldst,
sil dy gjin ûnheil moetsje,
gjin pleach dyn tinte beneikomme.
-Lied 415 : 1 en 3 ( LvK ’73)
Wilt heden nu treden voor God , den Here,
Hem bovenal loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer.
Bidt, waket en maket dat ge in bekoring
en ’t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid* brengt de vijand tot verstoring,
al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk en bewald..
•

Moed, flinkheid, lef.

-Evangelielezing: Johannes 15: 9-17

Lykas de Heit my leafhân hat , haw Ik ek jimme leafhân; bliuw
dan yn myn leafde!
As jimme myn geboaden ûnderhâlde, sille himme yn myn
leafde bliuwe, lykas Ik de geboaden fan myn Heit ûnderhâlden
haw en yn syn leafde bliuw.
Dit hawwe Ik jimme sein, dat myn blydskip yn jimme is en
jimme blydskop folslein wurdt.
Dit is myn gebod, dat jimme inoar leafhawwem lykas Ik jimme
leafhân haw.
Grutter leafde hat nimmen as dy’t syn libben jout foar syn
freonen.
Jimme binne myn freonen, as jimme dogge wat Ik jimme hjit.
Ik neam jimme net mear tsjinstfeinten, want de tsjinstfeint wit
net wat syn hear docht, mar jimme haw Ik freonen neamd,
om’t Ik alles wat Ik fan myn Heit heard haw, jimme bekend
makke haw.

-Zingen: Liet 1013
As alle minsken fûgels dreame
mei wite fearren fan satyn
of bloeisel pracht oan wetterstreamen,
set dan moarn de frede yn?
As alle minsken taarten bakke
en dûnsje by de tamboeryn,
as alle minsken oarloch stake,
set dan moarn de frede yn?
As alle minsken huzen bouwe
mei blommetuenen en jasmyn,
en libje yn it folst fertrouwen,
set dan moarn de frede yn?

As alle minsken God begroetsje
en diele mei-inoar brea en wyn,
as alle minsken Jezus moetsje,
set dan moarn de frede yn?

-Leafde oerwint alles – troch Douwe Gerbens
-We luisteren naar ‘Helden’ door Thé Lau en The Scene
Waar zijn de helden,
Waar zijn de helden heen,
Staan ze gebeiteld op hun sokkels
En zijn ze al van steen.
Waar zijn de helden
Wat is een heldendaad
Zijn alle helden op het slagveld
Of lopen ze gewoon op straat.
Vandaag ben ik koning en jij m’n koningin
Vandaag de bekroning voor een held en een helden
Ons koninkrijk de straten, de stegen en het plein
Vandaag, vandaag kunnen wij helden zijn.
Noem jij de straat een jungle vol agressie en gevaar
Tien keer is dat onzin en een keer is het waar
Wie dan niet aan zichzelf denkt,
Aan de klappen en de pijn,
Aan het schoppen in het donker,
Zij zullen helden zijn
Waar zijn de helden,
Wie zijn de helden…..

-Overdenking
-Pianomuziek
-Voorbeden, met lied 997
En velen duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand;
genade, Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
Ons mensenhart vol wrevel, drift;
de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd,
de macht lijkt aan het kwaad;
genade, Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat het goed zal zijn;
genade, Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan.
-Us Heit
Ús Heit yn ‘e himel
lit Jo Namme hillige wurden,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde op ierde
likegoed as yn ‘e himel.

Jou ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou ús ús skulden,
sa’t ek wy ús skuldners ferjûn ha.
En lit ús net yn fersiking kommme
mar ferlos ús fan ‘e kweade,
want Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen
-Slotlied 872 ‘Masithi Amen’ ( zing amen, wij prijzen God)
-Zegen
-Orgelspel

