
protestantske gemeente  
de gaastmar

Zondag 19 september 2021 
in de schuur van de Flapperpleats

09:30	 inloop:	graag	eigen	koffie/thee	meenemen, 
  stoelen zijn er...
10:00 -11:00 uur viering  
  voorganger: pastor Ludwine Andel

m.m.v. kopergroep ‘Concordia’
  tijdens deze dienst wordt Brechtje Dantuma
  bevestigd tot ouderling-voorzitter 
  en Riny Visser tot ouderling-kerkrentmeester 

• ouderling van dienst: Grietje Brouwer
• er is een programma voor de kinderen
• na afloop: ontmoeting met hapje & drankje
• 1,5 m afstand houden is prima mogelijk!

startzondag | feestelijke viering
‘Van U is de toekomst...!’

liturgie



Voor de dienst speelt de kopergroep van ‘Concordia’.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We zingen staande: Psalm 149: 2 en 3 Halleluja! Laat opgetogen

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Stil gebed, bemoediging en groet 
Foargonger  Us helper is de Heare 
Gemeente   dy’t himel en ierde makke hat. 
Foargonger  Dy’t trou hâldt oant yn yvichheid 
Gemeente   en net los lit wat syn hân begûn. 



Foargonger:  Genede, barmhertichheid en frede 
    mei jim jûn wurde fan God, de Heit 
    en fan Kristus Jezus, ús Hear. 
Gemeente:  Amen 

Gebed

We zingen: NLB Lied 791: 1,3 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken

Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
 
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Aandacht voor de kinderen met vragen aan ambtsdragers

Skriftlêzing: Lukas 13: 10-17
10 Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. 11 Er was daar 
ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest 
die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen 
mogelijkheid rechtop staan. 12 Toen Jezus haar zag, riep hij haar 
bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ 13 en hij 



legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde 
God. 14 Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus 
op sabbat genas en zei tegen de menigte: ‘Er zijn zes dagen om te 
werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als 
het sabbat is!’ 15 Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder 
van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem 
te laten drinken? 16 Mocht deze vrouw, die een dochter is van 
Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, 
mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?’ 17 
Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar 
de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door 
hem werden verricht.

We luisteren naar...
Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Overdenking ‘Van U is de toekomst...!’



We zingen Gezang 199: 1, 3 en 4 De toekomst van de Heer is daar

Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

Bevestiging
Brechtje  Dantuma-Visser als ouderling-voorzitter 
en Riny Visser als ouderling-kerkrentmeester

Vraag aan de gemeente
Nu Brechtje en Riny tot ouderling zijn bevestigd, belooft u hen te 
aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen 
in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze 
Heer?

Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente...  
Ja, van harte!



Gebeden...
afgesloten met gezongen ‘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.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Brechtje en Riny worden toegezongen...
Lieteboek 103 e



Lit oer ús gjin neare nacht,
lied 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,
oant yn alle tiden. Amen

Slotlied: Gezang 437: 1, 2 en 3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’

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.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen, met gezongen ‘Amen’



Na afloop...
kunt u de nieuwe 
ambtsdragers feliciteren 
onder het genot van een 
hapje en een drankje!

Collecte... 
voor zendingswerk 
in Syrië, zie dozen  
bij de uitgang.

Hartelijk dank
voor uw komst 
en...
we zien u graag 
terug!


