Orde van dienst 8 november 2020
Moment van stilte, terwijl de kerkenraad het consistoriegebed bidt.
Binnenkomst kerkenraad.
Welkom
Stil gebed
Intochtslied Psalm 150 “Loof God, loof Hem overal”
Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht
om zijn heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet
Hem zij eer, Hij zij geprezen

Hef, bazuin, uw gouden stem
harp en fluit, verheerlijkt Hem
Cither, cimbel, tamboerijn
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen
opdat zinge al wat leeft
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Bemoediging en groet
ELB 10 “Create in my a clean heart”
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me

Cast me not away from Thy presence,
oh Lord
And take not Thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me

Gebed
NLB 314 “Here Jezus om uw Woord”
Vrouwen
Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.
Allen
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.
Schriftlezing Psalm 51

Mannen
Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

“Halleluja” gezongen in het Frysk
Ik hearde fan ‘t geheim akkoard
dat David brocht ta Gods gehoar,
mar psalmgesang hat dy nea ynteressearre.
It wûnder fan trep fjouwer, trep fiif
de fal yn mineur, as majeur ferriist
Ferbjustere skoep hy it Hallelujah.

LEONARD COHEN YN IT FRYSK

Dyn leauwe moast bewizen ha.
Doe seachst har baaien op it dak.
Sok moais yn ’t moanneljocht, do koest
wol stjerre
Sy naam dy nei har keamer mei
sûchde alle krêften út dy wei
en twong dy ta in nuodlik Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu- u -jah
Leafste, ik ha hjir earder sjoen
dit bêd besliept, de flier berûn
Allinnich wie der earder as tegearre
Ik seach de flagg’ op dyn kastiel,
mar leafd’ is gjin oerwinningsmiel
’t Is in kâld en brutsen Hallelujah

Der wie in tiid datst by my wiest
en my dyn wêzen fiele lietst
Wêrom’t dat oer is, hasto nea ferklearre
Mar ferjit net wa’sto wiest yn my
hoe’t wy ús nei de himel frijden
elke ademstjit wie Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu- u -jah
Miskien dat der in god bestiet
Mar al wat ik fan leafde wit
is hoe te slaan en wa ’t myn lok skansearret
’t Is gjin geskriem, jins ried tenein
en ek gjin fromme psalm op snein
’t Is in kâld en brutsen Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu- u -jah
Verkondiging
Psalmen voor nu 51 “witter dan sneeuw”
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Tussenspel
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Gebed met aansluitend gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Slotlied ELB 203 “Genade zo oneindig groot”
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.
Zegen
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