
 

 

1 

 

Dienst te Hurdegaryp, 4 oktober 2020 
Voorganger: Ds. Geke Westra 

Organist : Joop de Jong 

Zangers: mevr. Gerda Schraa en dhr. Jan Bos 

 
Welkom, mededelingen, stilte 

Lied 287: 1, 2 en 5 

 

1. Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

2. Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 

5. Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Bemoediging en drempelgebed 

Lied 274: 1, 2 en 3 
 

1. Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 
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wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

2.Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

3. Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

Paar woorden voor de kinderen. 

 

Kyriegebed 
Lied 712: 1, 2, 3 en 4 (Lied van de maand oktober) 

 

1. Het jaar neigt zich tot stille groet, 

het rijpte een zomer lang tot zin, 

nu in de herfst houdt het zich in 

en spreekt uit volheid: God is goed. 

 

2. Maar wij, de mensen, zijn te klein. 

Wij doen of het het onze is 

wat God ons geeft. Of aan ’t gemis 

der naasten wij niet schuldig zijn. 

 

3. De honger gaat de wereld rond, 

wij danken God voor overvloed. 

O geef, Heer, dat de hand toch doet 

wat wordt beleden met de mond, 

 

4. En niet meer neemt, maar voluit geeft 

aan alle mensen in de nood, 
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zoals Gijzelf u in de dood 

hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. 

 

Eerste lezing: Jesaja 5: 1-7 

Lied 841: 1 en 2 
1. Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderd-uit; 

 

 

2. Geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 

wij zullen leren leven 

van de verwondering: 

dit leven, deze aarde, 

de adem in en uit, 

het is van Gods genade 

en zijn lankmoedigheid. 

 

 

Tweede lezing: Matteüs 21:33-43 

Zingen: Lied 845: 1, 2 en 3 
1. Tijd van vloek en tijd van zegen 

tijd van droogte tijd van regen 

dag van oogsten tijd van nood 

tijd van stenen tijd van brood. 

Tijd van liefde nacht van waken 

uur der waarheid dag der dagen 

toekomst die gekomen is 

woord dat vol van stilte is. 

 

2. Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van schamen 

tijd van jagen nu of nooit 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen zin vergeten 

nergens blijven niemand weten 

tijd van kruipen angst en spijt 

zee van tijd en eenzaamheid. 
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3. Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen – 

wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

 

Overdenking 

Muziek 

Pastoralia 

Gebeden 

Lied 416: 1, 2 en 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Wegzending en zegen 

 

Bij het verlaten van de kerk klinkt orgelmuziek 

Bij de uitgang vindt de collecte plaats: 
De eerste collecteschaal  is bestemd voor Kerk en Israël 

De tweede collecteschaal is bestemd voor het eigen kerkenwerk 


