liturgie voor zondag 1 november 2020 Martinikerk Franeker
aanvang: 10.00 uur
Allerheiligen
voorganger: ds Roger Wind
Organist: Jochem Schuurman
Zang: Christy Luth
Ouderling van dienst: Rolf Bremmer
Diaken: Bettie Vlieger
Koster:

orgelspel: Georg Böhm (1661-1733) Vater unser im Himmelreich
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: lied 723
1
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
2
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Stil gebed, votum en groet

Aansteken van de kaars
Kyrië gebed en lied 301c
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.
Gloria: lied 725

1
Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!
2
O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in 't zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voort
3
Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.
4
Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!
Inleiding bij de dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing Openb. 7,1-4 en 9–16 (Frysk)
Lied 735 (Frysk)
1
Jo ha de minsken makke, Hear,
en kenne elkenien.
As ien fan ús bin Jo ferskynd,
as gids ús paden gien.
Foar har dy't gienen op 'e wei
yn 't fuotspoar fan jo Soan
ha Jo in yvich plak taret:
sy sjonge foar jo troan.
2
In mannichte fan leauwigen,
de ein is der fan wei,
út alle folken sammele,

fan alle taal en skaai:
de earste mins fan allegear,
it folk fan Abraham,
de rêder Mozes, de profeet
dy't spriek: sjoch dêr, it Laam.
3
En sy, de begenedigde,
dy't ea de Heare droech
en sa oan 't folk fan Israel
wer hoop en takomst joech,
apostels en ek martelers,
beliders fan syn lear
en froulju dy't yn iensumheid
har wijden oan de Hear.
4
Wy tankje Jo foar elkenien
dy't ús jo namme sei,
dat mei har liet ek ús gesang
fan hulde klinke mei.
Wy loovje 't Laam dat slachte waard,
oan Him de rom en ear,,
dy't alles ea foar ús folbrocht:
Messias, leave Hear!
Lezing: Mt.5, 1 en 2
Lied 989
1
Gelukkig de armen van geest
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
2
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
3
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
4
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Lezing: Mt.5, 11 en 12
Verkondiging
Muziek: J.S. Bach (1685-1750) Aria "Es halt es mit der blinden Welt" uit Cantate 94
Es halt es mit der blinden Welt,
Wer nichts auf seine Seele hält,
Mir ekelt vor der Erden.

Ich will nur meinen Jesum lieben
Und mich in Buß und Glauben üben,
So kann ich reich und selig werden.
Dank- en voorbeden
Lied 760 (Frysk)
1
Jo binne Hear, ús doel en sin,
in nij begjin,
in hertsfontein
mei libben wetter, klear en rein.
2
Yn 't tsjuster geane Jo u1s foar
en wize 't spoar.
Gjin minske hâldt
jo gongen tsjin troch dizze wrâld.
3
Al dwale wy ta skand' en skea
foarby de dea,
wy binn' net wei,
foar ivich bliuwe Jo ús nei.
4
Wy komme ienkear allegear,
Hear, by Jo wer.
O grutte God,
hoe goed en leaflik is ús lot
5
as alles oars wurdt troch jo hân,
yn 't nije lân,
himmel en ierd'
glânzje yn 't ljocht dat net fergiet.
6
Dan sill' wy, foar jo antlit brocht,
yn 't himmelsk ljocht
dêr blinkend stean,
beklaaid mei wierheids wite klean.
Aankondiging collecte: ½ kerk en ½ diaconie
Rekeningnummer kerk:
NL37 RABO 0320 4020 29
Rekeningnummer diaconie:
NL34 RABO 0313 2509 52
Lied 727: 1, 4, 8 en 10
1
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, 't allen tijd!
Halleluja, halleluja!
4
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!
8
Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten als op uw gezag
heel 't heir der heil'gen tot U naderen mag.

Halleluja, halleluja!
10
Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!
Zegen met gezongen 'amen'
Orgelspel: Jan Zwart (1877-1937) Een vaste burg is onze God

