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Dienst 23 januari 2022 Hurdegaryp 

Voorganger: Ds. Geke Westra 

 

Welkom en mededelingen/stilte 

Zingen: Lied 279  

1. Met koning David zingen wij 

een psalm, een morgenlied. 

O Heer, ik zag 

de nieuwe dag; 

uw kind vergeet Gij niet. 

 

2. Een loflied zingen wij voor Hem 

die alle volken leidt; 

zijn goedheid heeft, 

mét al wat leeft, 

zijn kinderen bevrijd. 

 

3. Wij prijzen God met hart en ziel! 

Zijn trouw reikt hemelhoog. 

Zijn heerlijkheid 

straalt wereldwijd 

als blozend morgenrood. 

 

Bemoediging en drempelgebed 

Muziek:  Lied 67 a : 1, 2, 3 en 4  

Refrein 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

halleluja, halleluja! 

 

1. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 

loven zijn machtig beleid, 

omdat Hij steeds op wondere wijze 

alles bestuurt in gerechtigheid. Refrein 

 

2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 

toont ons zijn aanschijn van licht, 
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Hij gaat ons voor op alle wegen, 

heeft uit de zonde ons opgericht. Refrein 

 

3. Hij is de God, die ons verblijdde, 

die onze nood heeft verstaan; 

die ons een hemels paasmaal bereidde 

en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein 

 

4. Laat alle volken uw almacht vrezen, 

aller lof zij U gewijd, 

laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 

in aller eeuwen eeuwigheid. Refrein 

 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 5 uit de bijlage  

 

Wij die zo vaak de belofte vergeten 

God, ontferm U over ons 

Wij, die de naam van de naaste niet weten, 

God, ontferm U over ons 

‘t lied van de hoop is al gaande versleten, 

God, ontferm U over ons 

 

Angst die ons dof en krachteloos maakt, 

Christus, denk aan ons 

knagend verdriet dat ons wezen raakt, 

God, ontferm U over ons 

vriendschap door ons te bitter gemaakt 

God, ontferm U over ons 

 

Iedere dag dat we U niet vertrouwen 

God, ontferm U over ons 

vesting van eigen gelijk die we bouwen 

God, ontferm U over ons 

pijn om het als Uw mens uit te houden 

God, ontferm U over ons 
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Lezing: Jesaja 61: 1-9 

Zingen: Lied 519: 2 en 3 (lied van de maand januari) 

2. Gij die de Heer zijt en de Geest 

die van de aanvang is geweest, 

Gij hebt U onderworpen aan 

de letter van ons voortbestaan. 

 

3. Gij die de zin der schriften zijt, 

Gods woord in alle eeuwigheid, 

Gij hebt gehoorzaamheid geleerd, 

een vuur van hoop heeft U verteerd. 

 

Lezing: Lucas 4: 14-21 

Zingen: Lied 533: 1, 3, 4 en 6 

1. Daar komt een man uit Nazaret. 

Zijn naam is: Hij die mensen redt, 

en met de minsten wil Hij zich verbinden; 

zijn naam is bij vergetenen te vinden. 

In Galilea zien we Hem, 

de Heer die in Jeruzalem 

bespot wordt en geslagen, 

in Galilea moet je naar Hem vragen. 

 

3. In het verborgen trekt Hij rond. 

Verhalen gaan van mond tot mond, 

in Galilea gaan geheimen open, 

de hopelozen durven weer te hopen. 

In Galilea zien we Hem, 

de Heer die in Jeruzalem 

bespot wordt en geslagen, 

in Galilea moet je naar Hem vragen. 

 

4. Wie is die vreemde Joodse man, 

die nergens thuis is in het land? 

Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten. 

Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten. 
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In Galilea zien we Hem, 

de Heer die in Jeruzalem 

bespot wordt en geslagen, 

in Galilea moet je naar Hem vragen. 

 

6. Er komt een man uit Nazaret. 

Zijn naam is: Hij, die mensen redt, 

en bij de doden is Hij niet te vinden, 

Hij wil zich met de levenden verbinden. 

In Galilea overal 

klinkt het verhaal van Jezus al. 

Het zal niet meer verdwijnen, 

en midden onder ons zal Hij verschijnen. 

 

Overdenking   

Muziek 

Pastoralia en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader  

Collecte aankondiging 

Zingen:  Lied 993: 1, 2 en 7  

 

1. Samen op de aarde, 

dat beloofde land, 

God zal ons bewaren, 

want Hij houdt in stand 

 

2. Wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 

Hij zal niet verlaten 

wat Hem toebehoort. 

 

7. Kerk en wereld samen, 

vasteland en zee, 

worden ja en amen, 

ja uit ja en nee. 

 

Wegzending en zegen 


