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Liturgische kleur: Groen

Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig!
Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw
trouw.
Psalm 44: 24, 27.
Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins
uit Wapenveld
Organist: Dhr. J. Smit

Collectes:
Kosten Erediensten
Kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DE AVONDDIENST

Vrij!
Zangdienst 20 februari 2022
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 32: 3
3

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied’ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Stil gebed, onze hulp en groet
(Wij gaan zitten)
Wij zingen Psalm 150a: 2 en 4
2

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
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4

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Inleiding: Waarom een zangdienst?
Wij zingen lied 35 uit de bundel van
"Het liefste van overzee"
Lied Is niet muziek door U aan ons gegeven,
hemels geschenk voor wie U, God, is toegedaan.
Ze geeft geluk en kleur en troost mij in mijn tranen,
een vriend als ik alleen mijn weg moet gaan.
Wij danken U voor al die mooie klanken,
voor harmonieën die mij raken in het hart,
een wijs op wieken als een vogel in de morgen,
als stem en instrument mijn nacht ontwart.
En zo gezegend worden wij tot zegen:
muziek beroert het hart, gezang verruimt de geest.
Zij zal zal wie nu nog vreemden zijn tezamen brengen,
en wie ik liefheb leiden naar een feest.
Straks komt de dag dat ik uw feest mag ingaan,
-geen wanklank meer, voorbij de aardse plicht –
geluid en stilte tot één groot akkoord versmelten
en uw muziek mij opneemt in uw licht.

Inleiding op het thema: Vrij!
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Wij zingen Lied 871: 1 - 4

1

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Gezongen voorbereiding op het gebed:
Word stil nu de ENE tot ons komt en onder ons wil zijn.
Want heilig is de grond waar Hij aan ons verschijnt.
Hij vestigt hier zijn tent: een hart dat eerbied kent.
Word stil nu de ENE tot ons komt en onder ons wil zijn.

Word stil, nu de ENE ons omstraalt,
ons koestert in zijn licht,
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht,
van alle licht de bron, weldadig als de zon.
Word stil nu de ENE ons verschijnt,
ons koestert in zijn licht.
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Gebed

"Als je gevangen bent door de zonde"
Wij zingen Lied 189A: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)
"Vaste Rots van mijn behoud"
1.

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

"Als je gevangen bent in moeite en pijn"
Wij zingen Lied 239: 6 en 7
6

Zie Heer hoe wij gevangen zijn,
in onze moeiten, onze pijn,
sta in het duister ons terzij,
troost onze ziel en maak ons vrij.

7

O Vader, dat uw liefde ons blijk’,
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
o Geest, zend uwe troost ons neer,
Drie-enig God, U zij al de eer!
5

"Als je gevangen bent in onvermogen"
Wij zingen Lied 942: 2 en 3
2

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Lezing uit Jesaja 58 vers 6 - 8
6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden
aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de
HEER vormt je achterhoede.
en uit Romeinen 8 vers 18 - 21
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden
geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat
de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20 Want de
6

schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar
door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop,
21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister
die Gods kinderen geschonken wordt.
Wij zingen Lied 320: 1, 3 , 4 uit de Evangelische Liedbundel
Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen,
de honger en de dorst naar de gerechtigheid;
hoort Gij niet hoe wij smeken, schreeuwen, kermen, klagen,
hoelang, o Heer, hoelang? het is de hoogste tijd!
Bespeurt Gij dan geen spanning onder alle volken,
de onrust overal, de strijd om het bestaan?
Heer, wanneer breekt uiteindelijk door onze wolken
het zonlicht van uw dag, de grote sabbat aan?
Reikhalzend strekken wij ons naar dat hemelhoge,
dat veelbelovend rijk – o laat ons op uw tijd
met boordevolle handen en verrukte ogen
de vrede binnengaan: het land Gerechtigheid!
"Bevrijding van wat mij ontstelt en verwart"
Wij zingen Lied 263: 1 - 3
1

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
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2

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

"Bevrijding om te leven tot Gods eer
en tot heil van de mensen om je heen"
Wij zingen Lied: "Wil je opstaan en Mij volgen"?
Uit Iona 1.40: 1, 3, 5
Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?
Wil je dienen in’t verborgen zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
Dankgebed en voorbeden, gezamenlijk Onze Vader
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De Collectes toegelicht.

Wij zingen staande ons Slotlied Lied 634: 1, 2
1

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen met een gezongen Amen
0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
———————————
Volgende week zondag, 27 februari 2022, om 9:30 uur gaat
Ds. Boersma – Prins voor.
———————————Op zondag 27 februari hopen we een bijzondere en feestelijke
dienst te vieren als gemeente. Johan en Chantal Draaijer willen
graag als gedoopt gezin hun levensweg gaan. Daarom hoopt
Chantal belijdenis van het geloof af te leggen en staan zij samen met Sem, Larissa, Noah en Joas bij de doopvont.
————————————Dinsdag 22 februari is er weer koffiedrinken in De Rots. U bent
vanaf 10:00 uur tot 11:00 uur van harte welkom!
—————————————-
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De doelcollecte van vandaag is voor Kerk in Actie.

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen
van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar
lang geen druppel regen is gevallen.
Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.
Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen
dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens
de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds
1981 niet zo nijpend geweest.
Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt
het alleen nog maar erger.
Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking
te helpen met water, voedsel en medicijnen. "We installeren
tanks om water op te slaan dat met vrachtauto's zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderenen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel
uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij
zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron",
zegt Hilda Timmerman,
relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia
bij Kerk in Actie.
Van harte aanbevolen!
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