Orde van dienst voor zondag 7 augustus 2022
Kollum, in de tuin van Meckama State
Aanvang: 10 uur
Thema: ‘Je hart luchten’
Orgel: Rudolf Huizenga
Trompet: Eddy Huizinga
Kindernevendienst: Sjoukje en Ieteke Bosgraaf
Koster: Luut de Boer
Ouderling: Ted Olde Scheper
Diaken: Geert Dijkstra
Voorganger: ds. Ellen Peersmann
Lied vooraf: ‘Er is een God die hoort’
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God,
stort bij Hem uit, o mens toch Uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat,
dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.
God schonk Zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al,
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal,
heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard,
heeft zelfs Zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu 't morgenlicht gloort,
Hij is de God die hoort.
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Van oost tot west, van zuid tot noord mens,
zegt het voort, mens zegt het voort,
wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.
afkondigingen door ouderling en stil gebed
Aanvangslied: Psalm 24 vers 1 en 2
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.
Bemoediging
Groet
Gebed
Inleiding op de zondag
Zingen: Lied 705 ‘Ere zij aan God de Vader’
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Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
Gebed bij het openen van de Bijbel
Profetenlezing: Jesaja 65:17-25
Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen
en me verheugen over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
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Geen zuigeling zal daar meer zijn
die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk
zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen.
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht,
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen,
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw eet stro, net als een rund,
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Zingen: Lied 747 vers 1,2,6 en 8 ‘Eens komt de grote zomer’
Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
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wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.
Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.
Dan breekt muziek van snaren
aan alle kanten uit
een niet te evenaren,
een goddelijk geluid.
De engelen omringen
met heiligen tesaam
de troon van God en zingen
de glorie van het Lam.
Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.
Epistellezing: Hebreeën 11:1-6
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Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het
overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de
mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat
het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is
ontstaan uit het niet-zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God
bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend
gesproken als over een rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn
gaven –, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.
Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven
sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij
stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand die God welgevallig
was.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen
moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Zingen: Lied 912 vers 1, 2, 3 en 6 ‘Neem mijn leven laat het Heer’
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.
Neem ook mijne liefde, Heer,
6

'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Lezing uit het evangelie: Lucas 12:32-40
Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het
koninkrijk geschonken. Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen.
Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet
opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden
aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Sta klaar, doe je
gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer
opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem
opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn
komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor
de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook
al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef
wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan
zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan,
want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’
Zingen: Joh. de Heer Lied 53 ‘Ga niet alleen door het leven’
Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar.
Laat Een u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!
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O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht!
Laat u door Jezus vinden, Zijn last is zacht en licht.
Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween;
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen!
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen!
Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is;
dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen.
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!
De kinderen gaan in het midden
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar
wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God
op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal.
Preek
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Zingen: Lied 754 vers 1, 2 en 3 ‘Liefde Gods die elk beminnen’
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, een en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte (na de dienst in de mandjes)
Slotlied: Lied 909 vers 1, 2 en 3 ‘Wat God doet dat is welgedaan’
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Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.
Wegzending en zegen
Beantwoording: 3x Amen
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