Liturgie voor zondag 24 oktober 2021 in de Martinikerk te Bolsward
VOORBEREIDING
Orgelspel
Stilte
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: Psalm 138: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 30 uit “Zingenderwijs” (melodie Psalm 134)
1

Dit huis waar op de eerste dag
de week met U beginnen mag,
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier in lief en leed.

2

Met hoop en met herinnering
wordt in dit huis van hout en steen
geloof gewekt, geloof gevoed –
en liefde die ons leven doet.

3

Op hoop van zegen bidden wij
dat Christus in ons midden zij.
Kom, help ons Levende en kom
en maak ons tot uw heiligdom.

4

En laat het licht dat hier verschijnt
een levend licht voor ieder zijn,
dat met ons meegaat en ons zegt
dat Gij ons leidt op onze weg.

De Martinicantorij zingt: Kyrie uit de Paduamis (van Frits Haaze)
Gloria “Die Ehre Gottes aus der Natur” (van Ludwig van Beethoven)
HET WOORD
Gebed van deze zondag
Zingen: Lied 313: 1, 3 en 4
De kinderen, die naar de Kindernevendienst gaan, mogen naar voren komen.
Lezen: Jeremia 28: 1 – 17
Zingen: Psalm 25: 1, 2 en 10

Lezen: Johannes 8: 37 – 47
Johannes 14: 6
Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”
Gezongen acclamatie: Lied: 338d
Cantorij:
Allen:
Cantorij:
Allen:

Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Halleluja, halleluja.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Sjonge: Gesang 75: 13, 14 en 15 (Út It lieteboek foar de tsjerken 1973)
13 Ferburgen Hear dy’t by ús binne,
út Jo te libjen al den dei,
Jo kenne en yn wiisheid winne,
Salang’t wy gean ús ierdske wei –
o Kristus, dy’t yn wrâlds berin
ús ein betsjutt’ en ús begjin!
14 Jo bin de hoeder en beminne
ús as jo skiep, Jo bliuw’ ús nei
en liede ús yn in griene finne.
Hear, gean ús foar op d’ iivge wei
Wa’t Jo aloan foar eagen hâldt,
ferdoarmet net yn dizze wrâld.
15 O Kristus, oan ús jûn allinne,
Jo dy’t yn ivichheid de wei,
de wierheid en it libben binne,
de sin fan oer’ en tiid en dei.
O skink dit himelsk heimenis
jo tsjerke dy’t op ierde is.
GEBEDEN EN GAVEN
Uitleg collecte
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Tijdens de gebeden zingt de Martinicantorij: Lied 368j (“Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!”)
Zingen: Slotlied 150a
Zegen
Gemeente: Amen (3x)

