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Orgelspel Preludium
Dom Paul Benoît, O.S.B. (1893-1979)
“Le Seigneur a fait le Soleil pour le jour… La Nuit amène ensuite l’ombre… L’alternance de l’un et de
l’autre prêche la Beauté de Dieu”…
(Odes de Salomon: Ode 16)
Welkom
Intochtslied LB 280: 1, 2, 4 en 7 (De vreugde voert ons naar dit huis)
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Votum & groet
Lied Gloria
Gloria in excelcis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Woorden bij het thema & aansteken van de kaars van verbinding
Gebed om ontferming
Lied LB 360: 1, 4 en 6 (Kom schepper, Geest, daal tot ons neer)
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Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.
Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
Gebed om de Heilige Geest
Eerste lezing Romeinen 8: 14 – 18 volgens de Fryske Bibel
14 Want allegearre dy’t har troch Gods Geast liede litte, binne bern fan God. 15 Jimme hawwe ommers net
in Geast krige dy’t slaven fan jimme makket, dat jim wer bang wêze soenen. Mar jimme hawwe de Geast
krige, dy’t bern fan God fan jim makket. Troch Him roppe wy it út: Abba, Heit! 16 Krekt dy Geast leit mei ús
geast ferklearring ôf dat wy bern fan God binne. 17 As wy no syn bern binne, dan binne wy ek syn
erfgenamten: erfgenamten fan God en erfgenamten-mei fan Kristus. Want as wy mei Him lije, dan is dat, om
ek mei Him ferhearlike te wurden. 18 Ik bin der wis fan, dat al ús lijen fan no neat te betsjutten hat by de
hearlikheid dy’t iepenbiere wurde sil.
Zingen LB 886 (Abba Vader)
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Evangelielezing Matteüs 28: 16-20
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen
bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing
van deze wereld.’
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Zingen: LB 655 (Sjong foar de Hear in nij gesang)
Sjong foar de Hear in nij gesang!
Hy lavet jim in libben lang
mei wetter út é hurde stien.
Hy is yn wûnders mei jim gien.

In lofliet oer Gods wûndere rie,
dat nóch jim namme net fergie,
mar op é nij wer berne is
út wetter en út tsjusternis.

Hy giet jim foar yn wolk en fjoer,
gunt oan jim dagen rêst en doer
en jout se sin in libben lang.
Sjong dan de Hear in nij gesang!

De hân fan God docht foar en nei
syn tekens fan gerjochtichheid.
Syn Geast sil altyd mei ús gean,
dat wy dy tekens goed ferstean.

Yn ’t lân fan syn woldiedichheid
mei’ wy dan libje yn ivichheid
en sjonge af Hy komt – wannear? –
is nij gesang foar God de Haer.
Verkondiging
Orgelspel en Koorlied Thanks be to Thee
Componist G.F. Handel / arr. J. W. Faustini
Een samenvattende weergave van de gezongen woorden:
Thanks be to Thee,
Thou hast thy chosen people led
Israel forth through the sea.
Like as a sheperd hast thou led them, Lord.
Thy hand shielded them in Thy great goodness
unto the end.
Dank- en voorbeden met aansteken drie-armige kandelaar en Onze Vader
Lied Amelander Onze Vader
Onze vader in de hemel
geheiligd zij Uw Naam.
Laat Uw rijk van liefde komen
doe ons steeds Uw wil verstaan.
Laat Uw rijk van liefde komen
doe ons steeds Uw wil verstaan.
Geef het brood om van te leven,
vergeef ons onze schuld.
Breng ons nimmer in beproeving,
maar verlos ons van het kwaad.
Breng ons nimmer in beproeving,
maar verlos ons van het kwaad.
Aankondiging collecte
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Slotlied God be with you till we meet again, coupletten 1, 2 en 3
God be with you till we meet again;
By his counsels guide, uphold you;
With his sheep securely fold you.
God be with you till we meet again.

Till we meet, till we meet,
Till we meet at Jesus’ feet,
Till we meet, till we meet,
God be with you till we meet again.

Till we meet, till we meet,
Till we meet at Jesus’ feet,
Till we meet, till we meet,
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
When life’s perils thick confound you,
Put his arms unfailing round you.
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again,
’Neath His wings protecting hide you,
Daily manna still divide you,
God be with you till we meet again.

Till we meet, till we meet,
Till we meet at Jesus’ feet,
Till we meet, till we meet,
God be with you till we meet again.

Zegen
Lied LB 425 (Vervuld van uw zegen)
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Slotwoord door Willem de Boer
Orgelspel Postludium
Francois Couperin (1668-1733)
Uit Messe Solemnelle a l’usage des Paroisses
“Kyrie, 2e couplet: Fugue sur les jeux d’Anches”.

Het collectedoel van deze zondag – Voedselbank Dokkum
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. En in huidige pandemie groeit
het aantal gezinnen wat een beroep moet doen op onder meer de voedselbank. De deelnemend kerken aan
Regio Dokkum/Ameland Tsjerke fan de Moanne willen, als diaconale collecte in de maand mei, de
voedselbanken onder uw aandacht brengen. U vindt het bankrekeningnummer van de voedselbank in uw
plaats of regio op hun website. Het rekeningnummer van de voedselbank in Dokkum is: NL12RABO
0156753197
Ondersteun de kerkdiensten op Omrop Fryslân
De uitzendingen van Omrop Fryslân en de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân worden zeer gewaardeerd.
Dat weten we uit de vele reacties uit binnen- en buitenland. Voor de kosten van deze kerkdiensten zijn we
geheel afhankelijk van de giften die binnenkomen. Als u wilt bijdragen in de kosten en wilt meehelpen aan
de voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat
speciaal hiervoor is geopend. Het bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân met
leden van de bij de Raad van Kerken Fryslân aangesloten kerkgenootschappen, alsmede de Stifting Krúspunt
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is: IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de wurkgroep. Emailadres:
tsjerketsjinstenfrl@gmail.com. Meer informatie over de Wurkgroep is te vinden op
www.raadvankerkenfryslan.nl
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