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Diaken: Johan Medenblik
Cantor: Gemeentekoor
Organist: Gerard van Norel
Oppas: Saskia de Jong
Techniek: Johan en Johanna de Jong
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen van de kerkenraad
Aanvangslied Psalm 96: 1, 3
Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
Zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
Boodschap zijn heil van dag tot dag,
Wek bij de volken diep ontzag
Voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen.
Geef aan de Heer, alle geslachten,
Geef aan de Here lof en krachten.
Gij volken, roem zijn grote naam,
Kom in zijn heiligdom tezaam,
Loof Hem, de Heer der hemelmachten.
Moment van stilte
Votum en groet
Lied: Psalm 96: 6
In ’t lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aard’ en hemel opgenomen
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.
Inleidende woorden
Gebed om ontferming
Videoclip: Hold On – Di-rect
On a day like this, the feelings are so strong
Blinded by the dream, it's hard for us to see
Will we count the cost of always wanting more
Never satisfied with what we had before

1

Refrein:
Don't let it bring you down
There's no need to hide
From feeling inside
You've got to hold on
And if you're on your own
And the walls are closing
Remember the love
You've got to hold on
Deep inside ourselves we always feel the truth
That if we learn to give, we could learn to live
This could be our fate: creating something new,
Just give up all the past, and all that you knew
Refrein: Don’t let it bring you down….
Everybody needs someone!
Gotta be a place we belong!
Everybody needs something!
All you need is to believe
Refrein: Don’t let it bring you down…
Kort woord van bemoediging
Glorialied: Lied 868: 1, 2,
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
Looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Gebed bij de opening van de Schriften
Kort moment voor de kinderen
Videoclip Ik was hongerig - Elly en Rikkert
Lezing OT: Ezechiël 34: 11-22 NBV
Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar
zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en
ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal
ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten
terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar
mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras
vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn
schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan,
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verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en
sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
17
Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het
andere, tussen rammen en bokken. 18 Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weide grazen? En dat
jullie vertrappen wat er van het gras nog over is? Dat jullie het heldere water opdrinken en de rest met
jullie poten troebel maken? 19 Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt, en drinken van
wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt. 20 Daarom – dit zegt God, de HEER, over jullie: Ik zal
rechtspreken tussen de vette en de magere schapen. 21 Jullie dringen alle zwakke dieren met je flank en
schouder weg, jullie stoten ze met je horens om ze te verjagen, 22 en daarom zal ik mijn schapen te hulp
komen; ze zullen niet langer worden weggeroofd. Ik zal rechtspreken tussen de schapen.

Lied: Taizé: The kingdom of God – It Ryk fan de Hear
The kingdom of God is justice and peace
And joy in the Holy Spirit
Come Lord, and open in us
The gates of your kingdom
It Ryk fan de Hear is frede en rjocht
De Geast makket bliid fan herte
Kom Hear, en iepenj’yn ús
De poarten fan jo Ryk
Lezing NT: Mattheüs 25:31-40 NBV
Jezus zegt tegen zijn leerlingen, wanneer ze op de Olijfberg zijn:
31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij
de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij
rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie
zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de
wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen
hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te
drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en
gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe
gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Iona lied: Will you come and follow me - vers 1, 2, 3
Will you come and follow me
if I but call your name?
Will you go where you don’t know
and never be the same?
Will you let my love be shown,
will you let my name be known,
will you let my life be grown
in you and you in me?
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Will you leave yourself behind
if I but call your name?
Will you care for cruel and kind
and never be the same?
Will you risk the hostile stare
should your life attract or scare?
Will you let me answer prayer
in you and you in me?
Will you let the blinded see
if I but call your name?
Will you set the prisoners free
and never be the same?
Will you kiss the leper clean
and do such as this unseen,
and admit to what I mean
in you and you in me?
Uitleg en verkondiging
Lied 834:1, 2 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Gebeden: Dank en voorbede - Stil gebed - Aansluitend: Lied: God fan fier en hein us heit
God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.
Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.
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Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.
God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

Moment voor mededelingen van de diaconie en de bloemendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 769: 1, 2, 5 Eens als de bazuinen klinken
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.
Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.
Wegzending en Zegen
God sil mei dy meigean
God sil mei dy meigean as ljocht yn ’e eagen,
as lampe foar de foet, as hân op ’e holle
en earm om it skouder, as beaken bij ûntiid
en fierte dy’t winkt, as groet op ’e lippen
en hope yn it hert, as stim dy’t dy útdaget,
wurd dat dy foargiet.
tekst
oersetting
muzyk

Sytze de Vries ‘God zal met je meegaan’
Margryt Poortstra
Jan de Jong

Orgelspel
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