Orde van dienst voor de feestelijke viering in de Gaastmar
op zondag 23 juni 2019 om 10.00 uur
In deze viering wordt de gerestaureerde
Biestkensbijbel aangeboden aan
de Protestanske Gemeente de Gaastmar
Thema:
Gaastmeer- waar geloven samen komen
Voorgangers:
Pastor Lucas Foekema
(Pastoraal werker Sint Antoniusparochie
te Sneek),
Ds. Cor Nijkamp
(Doopsgezind predikant te IJlst)
Pastor Ludwine Andel-van Hoeven
(PKN-Gaastmeer)
Organist: Cees Zeldenrust

De teksten van alle liederen staan afgedrukt in de orde van dienst. In de
banken liggen liedboeken (Frysk), waarin u eventueel de noten van alle
liederen (Frysk, Nederlands) kunt vinden.
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Orde van dienst
Woord van welkom en mededelingen
door ouderling van dienst Anneke van Mourik
We zingen staande: Liet 280: 1, 2 (Nederlands) 3 en 4
1. De freugde liedt ús nei dit hûs,
hjir komt ús ’t wurd benei.
God ropt syn namme út oer ús,
wy sjonge fan syn dei.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.
3. In hûs, dat alle spoaren draacht
fan minsken, wif en tear;
de pylder, ’t hiele hûs ta skraach,
woll` Jo dy wêze, Hear ?
4. Wurdt dit in hûs, in oarde, dêr ‘t
de himel iepenteart,
dêr`t ingels tsjûgje fan jo treast,
dêr ’t elk Jo kennen leart ?

2

Stil gebed, bemoediging en groet
Foargonger:
Gemeente:
Foargonger:
Gemeente:
Foargonger:

Us helper is de Heare
dy’t himel en ierde makke hat.
Dy’t trou hâldt oant yn yvichheid
en net los lit wat syn hân begûn.
Genede, barmhertichheid en frede
mei jim jûn wurde fan God, de Heit
en fan Kristus Jezus, ús Hear.
Amen

Gemeente:
Gebed
We zingen: Lied 413: 1- 3
1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
3
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaanlaat ons niet verloren gaan.
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Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Korte overdenking - “De klok” door pastor Foekema
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Aanbieding van de bijbel aan de voorzitter van de kerkenraad
Piet Visser door de leden van de restauratiecommissie
Woord van dank door Piet Visser
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Ds. Nijkamp leest uit de bijbel: Nehemia 8: 1-13
Voorlezing uit de wet
Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun
steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het
plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te
halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had
opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de
aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te
begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het
plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en
iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het
moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig
naar het boek van de wet.
Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze
gelegenheid was vervaardigd.
Naast hem, aan zijn rechterhand, stonden zes en aan zijn linkerhand
stonden zeven mensen.
Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij
het boek opende, en op dat moment ging heel het volk staan.
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Ezra prees de Heer, de grote God en heel het volk antwoordde
‘Amen, amen,’ en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen
diep voor de Heer.
Vervolgens legden de mensen die ter rechter en ter linkerzijde van Ezra
stonden de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. Ze lazen
het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo
verschaften ze inzicht in wat er gelezen werd.
Nehemia – de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de mensen
die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan
de Heer uw God; rouw dus niet, en huil niet!’
Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen ze de woorden
van de wet hoorden. Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met
lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze
dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die
de Heer u geeft, is uw kracht.’
Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en
maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun
was verteld. De volgende dag kwamen de priesters en de Levieten en
alle familiehoofden van het volk samen bij Ezra, de schrijver, om zich te
verdiepen in de bepalingen van de wet.
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We zingen: Liet 315: 1 en 3 Frysk
1. Wy tankje Jo, o God en Heare,
dy`t wenje-yn ûntagonklik ljocht,
dat Jo yn’t wurd Jo ta ús keare,
jo leafde hat ús altyd socht.
No sil in nije moarntidd rize,
sa bliuwt jo treast ús noait ûntsein,
en wat ferburgen bleau foar wizen
ha Jo foar berntsjes iepen lein.

3. Gemeente, oan jim ierdske hannen
hat God dit boadskip tabetroud;
o draach it út nie alle lannen,
dat it rûnom wjerlûd jout.
En is de ropstim ta ús kommen
dat minskegeunst en – hearlikheid
Ferwaait as gers en greideblommen –
Gods wurd bestiet yn ivichheid.

Korte overdenking –“ De bijbel en de tekst” door ds. Nijkamp
Meditatief orgelspel, geïnspireerd op Lied 422
(Laat de woorden, die we hoorden)
Korte overdenking “De houten broek” door pastor Andel
We zingen: Lied 823: 1 en 4
1
Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen
komen
om tussen werklijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
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Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

De kinderen komen terug
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Dienst der gebeden, afgesloten met zingen van:
God fan fier en hein ús Heit
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Inzameling van de gaven
We zingen: Liet 634: 1-3 (Frysk)
1. Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
Jo dy’t de fiktoarje no behella ha!
Doe’t de ingel delkaam, strieljend en mei krêft,
waard de slútstien weinaam fan ’t oerwûne grêf.
Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
Jo dy’t de fiktoarje no behelle ha!
2. Sjoch Him ferskinen, Jezus jimme Hear,
ivich binn’jim sines, twivelje net mear.
Om wat jim ûntfongen, folk fan syn ferbûn,
wol no optein sjonge: Kristus hat oerwûn!
Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
Jo dy’t de fiktoarje no behelle ha!
3. Soe ik noch freezje ? Hy oerwûn de dea,
Ik fyn frede-yn Jezus, ‘k jou Him alle ear.
Hy is myn fiktoarje, stipe-in myn ferlet,
myn bestean en gloarje, nee, ik freezje net!
Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
Jo dy’t de fiktoarje no behlle ha!
Zegen - Allen: Gezongen Amen.
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