Oarder fan Tsjinst
Snein 14 augustus 2022
Om 10.00 oere yn “Nieuw Perspectief” fan de Protestantse Gemeente fan Hurdegaryp.
Hjoed wurdt de tsjinst fersoarge troch de Protestantse Gemeente Garyp.
Foargonger:
Oargelist:
Alderling fan tsjinst:
Diaken fan tsjinst:
Oankundiging kollekte:
Lectoren:
Koster(s):
Gastheren:
Gastvrouw:
Liederen zijn gekozen uit:

Da. Jacolien de Lange
Anne de Vries - Sibma
Bareld Kootstra
Sjouk Raap - Nijhuis
Sjouk Raap - Nijhuis
Janna de Vries
Binny Houwink
Douwe Soepboer en Yolanda Ulfman
Pieter van Keimpema en Geert Stelwagen
Hetty Kamminga
De Nieuwe Psalmberijming
Liedboek Zingen en Bidden thuis en in de kerk
Lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Evangelische Liedbundel
Ik wil zingen van mijn Heiland – De Heidelbergse Catechismus in
52 liederen

Orde van dienst
Spyljen foar de tsjinst: Lead me, Lord -- Samuel Wesley
Wolkom & aanteken van de Kaars van Verbinding [ Bareld Kootstra ]
De gemeente gaat staan.
Intochtlied: Psalm 84: 1 en 4
1. Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag
bij U woont en U prijzen mag.
4. De HEER, die ons bescherming biedt,
ontzegt zijn goede gaven niet
aan wie op Hem hun leven richten.
Genade geeft Hij hun altijd;
zij delen in zijn heerlijkheid.
Hij zal hen als een zon verlichten.
Heer van de hoogste legermacht,
gelukkig is wie U verwacht.
Votum & Groet

[ Da. Jacolien de Lange ]

De gemeente mag weer gaan zitten
Zingen: ELB 343: 1, 3 en 4 – Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.
3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:
Leven om Jezus' wil in eeuwigheid!
4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam!

Inleiding

[ Da. Jacolien de Lange ]

Gebed om ontferming

[ Da. Jacolien de Lange ]

Sjonge: Psalm 119: 1 en 27
1. Wat in gelok foar dy’t de rjochte wei
begeane en har hâlde oan Gods wetten!
Gelokkich wa’t Syn foarskrift folgje mei,
Syn antlit siket mei in dimmen herte.
Jo joegen Jo gebod dat wy tenei
Ús altyd nei Jo rjochte wurden setten.
27. Jo wurd is my in lampe foar de foet,
en op myn paad in ljocht yn alle lijen.
Wat Jo besikke, Hear, is inkeld goed,
dêrom ha ‘k sward de wei fan ‘t kwea te mijen.
Jou my dan altyd, Hear, wer nije moed
om Jo it offer fan myn liet te wijen!
Gebed om de Heilige Geest [ Da. Jacolien de Lange ]
Lêzing ut de Bibel: Ezechiël 18: 1-4 + 20 [ Janna de Vries ]
De ballingen moatte har eigen sûnden sjen
1Ik krige dit wurd fan de Heare: 2Hoe komme jimme derby en brûk yn it lân Israel altyd wer
dit sprekwurd:
‘De heiten hawwe soere druven iten
en nou hawwe de bern stroefe tosken.’
3Sa wier as Ik libje, – is de godsspraak fan God de Heare – dit swar Ik: It sil út wêze mei dat
sprekwurd by jimme yn Israel! 4Tink hjir mar om: alle minsken binne Mines, man foar man:
dat jildt foar de heit en likegoed foar de soan. Hja binne Mines en wa’t sûndiget, dy moat
stjerre.
20Wa’t sûndiget, dy moat stjerre en gjin oaren-ien: de soan hoecht de heit syn
ûngerjochtichheid net te belijen en de heit de soan sines net, de rjochtfeardige sil syn
gerjochtichheid persoanlik oanrekkene wurde en de ferkearde syn ferkeardens.
Zingen: “Uitzicht op Verlossing” – naar Zondag 5 : 4 en 5
[tekst: H. van ’t Veld / Mel. Ps. 116]
4. U wilt niet dat een schepsel voor mij boet,
het kan de last van uwe toorn niet dragen.
Hoor mij dan, Heer, vertwijfeld tot U klagen,
een moede zoeker roept uit zijn bankroet:
5. ‘Wie redt, o God, mij uit dit doodsgevaar,
wie doet opnieuw mij in uw gunsten delen?
Wie kan de breuk, de diepe kloof weer helen,
is er nog een Verlosser, Middelaar?’

Lezing uit de Bijbel:
1 Korinthe 15: 1-5 + 20-21 [ Binny Houwink ]
De opstanding van de doden
1Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt
aangenomen, dat uw fundament is 2en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de
boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3Het
belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat
Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4dat Hij is begraven, dat
Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat Hij is verschenen aan
Kefas en vervolgens aan de twaalf.
20
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21Want
zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen
door een mens.
Zingen: “Mens en Middelaar” – Naar zondag 14
1. De Zoon van God, op aard gekomen,
waarachtig God van eeuwigheid,
heeft onze mensheid aangenomen,
maar blijft ook God te allen tijd.
Hij uit Maria, maagd, geboren
door werking van de Heil’ge Geest,
ging zo tot Davids huis behoren,
is ‘zoon van David’ ook geweest.

[ tekst: H. van ’t Veld / Mel. Gez. 26 ]

2. Niets mens’lijks is Hem vreemd gebleven,
vreugd en verdriet heeft Hij beleefd,
al heeft op aarde heel zijn leven
de zonde Hem nooit aangekleefd.
Daar ik in zonde ben geboren,
is groot het nut dat ik ervaar:
Zijn onschuld mag mij toebehoren,
Hij, Christus, is mijn Middelaar!
Lezing uit de belijdenisgeschriften: [ Binny Houwink (vragen) / Janna de Vries (antwoorden) ]
Zondag 5 en 6 uit: “De Catechismus voor Kinderen” – Dr. W. Verboom
Vraag:
Antwoord:

Wat is het tweede dat je moet leren?
Dat ik verlost word door de Here Jezus.

Vraag:
Antwoord:

Hoe verlost Hij je?
Hij droeg de straf die ik verdiend heb.

Vraag:
Antwoord:

Hoe deed Hij dat?
Door te betalen voor mijn schuld.

Vraag:
Antwoord:

Waarmee betaalde Hij?
Met Zijn bloed, dat is met Zijn leven.

Vraag:
Antwoord:

Hoe noemen we de Here Jezus?
Onze Middelaar.

Vraag:
Antwoord:

Wat bedoel je daarmee?
Een middelaar is een tussenpersoon. Zo is dat Jezus.
Hij maakt het goed tussen God en ons.

Vraag:
Antwoord:

Is de Here Jezus God of mens?
Hij is niet God óf mens, maar Hij is God én mens, tegelijk.

Vraag:
Antwoord:

Hoe weet je dat Hij de Middelaar is?
Dat staat in de Bijbel; in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament.

Vraag:
Antwoord:

Wil Hij ook jouw Middelaar zijn?
Ja, dat heeft de HEER in Zijn Woord beloofd.

Verkondiging

[ Da. Jacolien de Lange ]

Zingen: ELB 371 – Mijn Jezus, ik hou van U
1. Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
2. Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
Dank- en voorbeden
[ Da. Jacolien de Lange ]
Afgesloten met Stilgebed gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Taljochting kollekte [ Sjouk Raap-Nijhuis ]

De gemeente gaat staan.
Slotlied: ELB 299 – Welk een vriend is onze Jezus
1. Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neêr,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onzen Heer.
3. Zijn wij zwak, belast, beladen,
en ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot den Heer.
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
Zegen - beantwoord met een gezongen ‘Amen’

[ Da. Jacolien de Lange ]

De gemeente gaat weer zitten.
Spyljen nei de tsjinst: Marche Triomphale – Henk Dubbink
Na afloop van het orgelspel kunt u de kerk verlaten.
Taljochting kollekte: “Kerk in Actie” de tsjerke komt op tsjin earmoed yn Egyptyske doarpen!
Op it wide plattelân is in soad earmoed. Mei in grut ûntjouwingsprogramma stipet de
Koptysk-Orthodokse tsjerke de ynwenners fan de doarpen om harren earmoed sels oan te
pakken en sa te wurkjen oan in bettere takomst. Yn elts doarp wurket de tsjerke trije oant
fiif jier lang yn ‘e mande mei de ynwenners oan ferbetteringen yn ‘e sûnenssoarch, it
ûnderwiis en de wurkgelegenheid. Der wurde ek alfabetisearringsprojekten organisearre,
ûndernimmers kinne lytse krediten ôfslute en huzen wurde oanpakt.
Jo kinne jo bydrage aanst by de útgong jaan of oermeitsje nei de Diakonij fan Garyp: Diakonij
Garyp NL12RABO 0362777705 dêrby graach oanjaan it doel fan de kollekte en de datum.
Foar de Garipers jildt ek noch dat hja gebrûk meitsje kinne fan de scipio-app of dat it jild yn
‘e ponge dien wurde kin by Siep en Jelly yn ‘e winkel.
Wolle jo bydrage yn de kosten fan dizze útstjoerings? Dan kinne jo in bydrage oermeitsje nei
it bankrekkennûmer: IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.
Tige tank foar jo bydrage! Foar fragen en suggestjes kinne jo terjochte by de Wurkgroep
Tsjerketsjinsten Fryslân fia e-mailadres tsjerketsjinstenfrl@gmail.com. Mear ynformaasje is
ek te finen op de webside www.raadvankerkenfryslan.nl

