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      Dominee: Ds. R. Tuitman, Burgum
Organist: Joop de Jong
Mededeling: Koffiedrinken na de dienst!

welkom

We zingen: NLB 280: 1, 2, 3, 5

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,

3.dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

5.Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

bemoediging en groet, Gebed

Glorialied: NLB 150a: 1,3 en 4

1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn
Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles
schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

korte inleiding

We zingen: Kinderlied NLB 288

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Gebed om het licht van de heilige Geest

We lezen: Genesis 9, 8-17

We zingen: ‘De boog van Gods erbarmen’

De boog van Gods erbarmen
Omspant de wereld tijd
En kleurt met nieuwe vreugde
Waar elk van ons aan lijdt
Al wervelen de wolken
Verduistert angst ons oog
Bevrijdend zijn de kleuren
Van deze regenboog
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Wij gaan op weg naar morgen,
onzeker van wat komt,
maar wel bewust van alles
wat ons aan kwaad bestormt.
Dan hangt Gods boog te stralen
als onze zekerheid,
als teken van vergeving
die naar het leven leidt.

Het witte licht van Pasen,
dat ongebroken is,
strooi het, o God, in kleuren
door onze duisternis!
Dan wordt geloof en liefde,
compassie, vrede, recht,
- uw kleurrijke genade –
de wereld toegezegd.

We lezen: Marcus 9, 33-37

Overdenking .
meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, die de liefde is
en die de aarde aan alle mensen gegeven
heeft.
ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de macht van wapens,
in de macht van onderdrukking.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen
en die ons van alle dodelijke
afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
de vrede onbereikbaar.

Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,
de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
ik geloof niet dat lijden vergeefs moet zijn,
of dat God de vernietiging van de aarde
gewild heeft.

Ik geloof dat God voor de wereld een orde
wil
die op gerechtigheid en liefde gegrondvest is
en dat alle mensen
mensen met gelijke rechten zijn.

Ik geloof in Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid en vrede elkaar
met een kus begroeten
in liefde, met open handen.
Vrede op aarde.
Amen.

We zingen: NLB: 675: 1en 2

1.Geest van hierboven,

leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2.Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
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dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

We zingen: NLB 769: 1 en 6

1.Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

6.Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens
en komt voor goed.

Gebeden

slotlied : NLB 315: 1 en 2

1.Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie
Zending Columbia
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