Orde van dienst voor zondag 3 oktober in de Hobbe van Baerdt Tsjerke.
Predikant: ds. Peter Ros
Oargelist: dhr. Bob Pruiksma
Muzikale meiwurking: de cantorij olv Grietje Dam
Alderling fan tsjinst: dhr. Jelle de Jong
Diaken van tsjinst: dhr. Meine Hoekstra
Lector: mw. Geertje Mollema
Bern fan tsjinst: Rienk Jongsma
Orgelspel: Prelude van Zoltán Gárdonyi
Welkom door Jelle de Jong
de verbindingskaars wordt aangestoken
Zingen: Lied 280 (1,2 allen / 3,4 cantorij / 7 allen)
(allen):
1. 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.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
(cantorij):
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4. 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?
(allen):
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
Moment van stilte
Vrg:
Allen:
Vrg:
Rienk:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die altijd trouw blijft
en nooit opgeeft wat Hij begon

Vrg:
Rienk:
Vrg:
Allen:

Genade, vrede en alle goeds van God, onze Vader, voor u en voor jou
voor groot en klein, voor mensen wereldwijd
God kent ons allemaal bij name.
wij loven de Heer
Amen

Inleiding op de dienst
Kyrie en gloria: Lied 299j (Frysk lieteboek)
(cantorij):
1 Om de minsken en de bisten,
om de honger en it leed,
om de lytsen en de grutten,
al jo skepsels yn har need.
2 om it minskdom sûnder takomst,
om de macht dy’t ús beseart,
roppe wy foar alle folken
Kyrie eleison, Hear.
(allen):

4 Frede by minsken op ierde,
dêr’t syn takomst no al geande is.
Frede by lytsen en grutten:
Gloria in excelsis.
Gebed bij de opening van het Woord
Rienk: God, wij danken U voor deze dag,
voor de zon die schijnt,
en dat we hier in de kerk bij elkaar kunnen zijn.
Vrg:
God, we zijn hier in uw naam bij elkaar
en we geloven dat als wij hier bij elkaar zijn,
er meer is dan wij hier maar bij elkaar,
dat U er bij bent, bij ons wilt zijn.
Voordat we de bijbel open doen, bidden we:
wees bij ons en help ons uw woord te verstaan

Rienk: Voordat we naar de kindernevendienst gaan, bidden we:
ga met ons mee en help ons om over U te leren.
Vrg:
We bidden om uw Geest in ons midden,
Om het wonder dat er voor ieder van ons vanmorgen iets is, iets van U
Rienk: hier of thuis, voor klein en groot, voor ons allemaal
In Jezus naam, amen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Eerste Schriftlezing : Gen. 18:1-8
De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat
Abraham in de ingang van zijn tent.
Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent
uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal
wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom
intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat
u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen
uw uitnodiging graag aan.’
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en
bak brood.’ Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat
aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en
zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
Zingen: (allen) Lied 803:1,2
1. Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in ’t land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.
2. Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
Tweede Schriftlezing: Hebr. 11:8-10, 13-16
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in
bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land
dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen
van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God
zelf ontworpen en gebouwd.
Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben
slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen
en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee

bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel
teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt
God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
Zingen: (allen) Lied 803:6
6. En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan ’t einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.
Overdenking
Zingen Lied 802 (Frysk Lieteboek, 1,2,4,6)
(cantorij coupletten / allen refrein)
1. Oer de wrâld klinkt lûd in rop
en dy driuwt de minsken op:
‘Brek jim tinte_op, gean op wei
nei it lân dat Ik jim sei.’
refrein (allen): God, bring ús, dy’t frjemden bleaunen
troch te harkjen nei jo stim,
mei fan hûs en hiem ferdreaunen
nei it nij Jeruzalim.
2 Kloft dy’t oer de ierde giet
dy’t de ban fan ’t bloed ferbriek,
dy’t by wat op ierde bart
no gjin boargerrjocht mear hat.
refrein (allen): God, bring ús, dy’t frjemden bleaunen….
4 Oer de ierde klinkt in liet
tsjin de eangst en it fertriet.
Tsjin it ûnrjocht en de twang
rjochtsje pylgers harren sang.
refrein (allen): God, bring ús, dy’t frjemden bleaunen….
6 Oer de wrâld klinkt lûd in rop
en dy driuwt de minsken op:
‘Brek jim tinte_op, gean op wei
nei it lân dat Ik jim sei.’
refrein (allen): God, bring ús, dy’t frjemden bleaunen….
Voorbeden, stilte, Onze Vader
Collecte Kerk in Actie: Herstelfonds Syrië (bij de uitgang)
Tijdens de burgeroorlog in Syrië zijn veel kerken vernield. Door de armoede en economische crisis
ontbreekt het aan middelen om die weer op te bouwen. Daarom heeft Kerk in Actie in samenwerking
met twaalf Syrische kerkgenootschappen het Herstelfonds opgericht waardoor 76 kerkgebouwen,

door het hele land verspreid, weer kunnen worden opgeknapt. Voor mensen in Syrië is het
voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. Herstel van de kerk
betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! Steun dit werk en maak uw
bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Kerken Syrië'
of door online te doneren. Hartelijk dank!
Wilt u dat deze kerkdiensten op Omrop Fryslân doorgaan, steun ons dan met een gift:
op bankrekening NL15RABO0373744471 tnv De Raad van Kerken Fryslân.
Slotzang : Lied 146c : 1, 2, 3
(allen):
1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
(cantorij):
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.
Halleluja! Halleluja!
(allen):
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
Zegen
Orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen g'mein van Johann Pachelbel

