
 

 

1 

 

Hofkerk, Hurdegaryp 

zevende zondag van de zomer  

 

Zondag 31 juli 2022 om 09.30 uur 

Voorganger : ds Hans Procee, Vledder  

  Organist : Marieke van der Meer                                      
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Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Voorbereiding 
moment van stilte 

 

Aanvangslied: lied 84 : 1 en 2 

 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

Votum en groet 

Drempelgebed 

Wij zingen het drempellied 

 

Zingen: lied 274 : 1 

 

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. 

Wij bidden om Gods ontferming 

Zingen: lied 274 : 2 

 

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. 

 

Wij zingen van Gods gloria 

Zingen: lied 274 : 3   

 

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. 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed bij de opening van het woord 

Lezing door lector: 1 Samuël 1 :  1 - 11, 19 en 20 uit de NBV21 

 

Zingen: lied 152 : 1, 2, 6 en 9 

 

1. Mijn hart verheugt zich zeer 

en roemt in God, de Heer. 

Hij doet mij ’t hoofd opsteken. 

Hij heeft mijn eer gered. 

Ik kan vrijmoedig met 

al wie mij hoonde spreken. 

 

2. Niemand ter wereld is 

van rang en stand gewis, 

want God alleen is heilig. 
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Maar wie zijn onmacht kent 

en tot de Heer zich wendt, 

is in zijn hoede veilig. 

 

6. Een vrouw die wordt gesmaad 

om haar vergeefse staat 

krijgt rijke kinderzegen. 

Maar wie zich heeft beroemd, 

daar men haar moeder noemt, 

staat eenzaam en verlegen. 

 

9. De Here God regeert. 

Zijn goede trouw fundeert 

een rijk voor al de zijnen. 

Zij zijn gerust en stil. 

Maar wie het boze wil 

zal in de nacht verdwijnen. 

 

Lezing: Lucas 10 : 38 – 42 uit NBV21   

 

Zingen: lied 339a   

 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Verkondiging  ‘Gastvrijheid” 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen: lied 974 : 1 en 2   

 

1. Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om 

haar zingend door te geven. 



 

 

5 

 

De wereld zegt ons niet 

de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe 

ons uw beleid verstaan. 

 

2. Wij zijn aaneengevoegd, 

bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons 

gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij 

tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt 

uw liefde openbaar. 

 

Gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden en gezongen 

 

‘O God fan fier en hein ús Heit’ 

 

 



 

 

6 

 

2. Bûch de folken nei jo wet, 

lit jo ryk op ierde komme. 

Byn jo wil ús op it hert 

en wy sykhelje ferromme. 

 

3. 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. 

 

4. Lit oer ús gjin neare nacht, 

lied ús net yn blyn begearen. 

Binne wy yn duvels macht, 

Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 

 

5. God fan fier en hein ús Heit, 

wûnder heimnis is jo namme, 

grut yn krêft en hearlikheid, 

oant yn alle tiden. Amen 

 

Collecte bij de uitgang 

Slotlied: lied 875  

   

1. Father, we love you, 

we worship and adore you. 

Glorify your name 

in all the earth. 

Glorify your name, 

glorify your name, 

glorify your name 

in all the earth. 

 

2. Jesus, we love you, 

we worship and adore you. 

Glorify your name 
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in all the earth. 

Glorify your name, 

glorify your name, 

glorify your name 

in all the earth. 

 

3. Spirit, we love you, 

we worship and adore you. 

Glorify your name 

in all the earth. 

Glorify your name, 

glorify your name, 

glorify your name 

in all the earth. 

 

Heenzending en zegen    

Allen: Amen, amen, amen. 

 

 

 


