Dienst te Hurdegaryp, 18 juli 2021
Marcus 6:30-44 en Jeremia 23:1-6
Mededelingen/stilte
Allen zingen (staande): Lied 287: 1, 2 en 5 – Rond het licht dat
leven doet
1
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
2
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen
als de kerk van liefde leest
is het feest!
5
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Bemoediging en drempelgebed
Voorzangers zingen: Lied 216 – Dit is een morgen
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1
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Kyriegebed
Voorzangers en allen: Bijlage lied 13 – Tsien Wurden
1 voorzangers
Tsien wurden op in rige,
ha wy fan Mozes krige,
Se woll’ ús sizze eltse dei:
God makket minsken frij.
2 voorzangers
Hear minske dy’t graach libje wol,
sit net yn noed, fan eangsten fol
foar goaden, makk’ út stien of hout.
’t Is God dy’t libben jout!
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3 voorzangers
Syn Namme mei jimm’ witte,
mar lit ús noait ferjitte:
as it allinn’ in namme is,
sit it mei ús goed mis.
4 allen
Sân dagen hat in wike.
Lit nei de seisde blike
dat ’t feest is op de sânde dei,
want God dy makket frij.
5 voorzangers
Wy moatte jong al leare:
jou âlderen de eare.
Sy wolle ús te rieden jaan
gjin kwea mar goed te dwaan.
6 voorzangers
God seit: slach net dyn neiste dea;
ferbean is ’t en in hiel grut kwea.
Sels moastú stjerre ear’st it wist,
astú dat wurd ferjist.
7 voorzangers
Trou wêze, dat moat blike,
men moat der noait fan wike,
Wa ’t him net by dy iene hâld
bliuwt iensum op de wrâld.

8 allen
Wy sille nea net stelle.
God wol oan ús fertelle:
It is foar dy en foar de oar,
deel alles mei elkoar.
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9 voorzangers
Fertel ek gjin kwealaster troch,
want ast dat dochtste minske: sjoch,
is it net wier en ’t komt oan ’t ljocht,
dat bringt dy foar ’t gerjocht.
10 voorzangers
As immen him in wenning bout
of as in leave frou him trout,
wês net oergeunstich, wol bestean
troch sels yn ’t ljocht te gean.
Eerste lezing Jeremia 23:1-6
Voorzangers: Lied 836: 1 en 4 – O Heer die onze Vader zijt
1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
4
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.
Tweede lezing Marcus 6:30-44
Voorzangers: Lied 392 – Wie kent de eenvoud van het breken
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1
Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?
2
Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.
3
Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.
4
Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.

Overdenking
Orgelmuziek

Gebeden

Aankondiging collecte bij de uitgang
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Allen zingen (staande): Lied 413 – Grote God, wij loven U
1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
3
Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Wegzending en zegen
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