Orde voor de dienst van Schrift en Tafel op
de vijfde zondag na Epifanie, in de Grote of
Jacobijnerkerk te Leeuwarden,
op 10 februari om 11.30 uur.
Voorganger
: ds. J.-J. Stegeman
Ouderling
: Jan Veltman
Diaken
: Betty Halma
Organist
: Theo Jellema
cantorij o.l.v. Geke Bruining- Visser
---------------------------------------------------------------OP DE DREMPEL
- orgelspel: improvisatie op psalm 67

stilte en inkeer
bemoediging
oud.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft,
oud.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
gem. en het werk van zijn handen niet loslaat.
drempelgebed
oud. (…) door Jezus Christus onze Heer,
gem. Amen
zondagspsalm
67
(staande, om na het kyrie en gloria te gaan zitten)
1. Mei God ús oansjen yn genede
en ús syn rike seine jaan.
Mei foar ús folk yn geunst en frede
syn antlit lochtsje_oer al ús dwaan.
Jou dat elk op ierde wit hoe’t Jo ús liede
en jo wegen ken,
dat de minsken sjogge wat Jo rûnom dogge
foar jo eigen bern.

kyriegebed
oud.
(…) roepen wij tot u:
kyrie en gloria uit Jacobijner mis (zie inlegvel)

ROND DE SCHRIFTEN
groet
vg.
gem.

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.

gebed van de zondag
eerste lezing

Jesaja 6 : 1-8

schriftlied

985

tweede lezing

1 orinti rs 15 : 1-11

cantorij: Halleluja(3x), door allen herhaald:

cantorij: ‘Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust.
Ik wil zingen, ja psalmzingen.’ (psalm 108 : 1)
allen: Halleluja (3x)
evangelielezing

Lucas 5 : 1-11

acclamatie
335:
Hoor het woord (2x) het woord van onze God;
gerechtigheid brengt vrede voort (2x)
(De kinderen gaan – met het licht van de paaskaars
‒ naar hun eigen ruimte terwijl de gemeente zingt:
‘Gods woord is een lamp voor je voet en een
licht op je pad.’)
verkondiging

2. De folken sille,_o God, Jo priizje,
ja, alle folken fier en hein;
de naasjes sill’ Jo ear bewiizje,
jo lof besjonge_oant ierdryks ein.
Alles sil Jo earje, om’t Jo wiis regearje
rjochtsje_oer elkenien.
Hear, Jo wolle_op ierde alle folken liede,
Jo en oars gjinien.
3. Jo lof riist op ut alle lannen,
Elk folk sil bliid Jo hulde dwaan.
De Hear is goed; mei mylde hannen
wol Hy ús de_ierdske fruchten jaan.
God wol om ús tinke, ús syn Seine skinke,
no en elke kear;
’t folk fan fiere oarden bûcht foar syn geboaden,
frezet Him as Hear.

- orgelspel: Gustav Merkel (1827-1885): Schmücke dich,
o meine Seele
lied (staande)

376

GAVEN EN GEBEDEN
inzameling van de gaven tijdens orgelspel
De eerste rondgang is voor diaconie en kerk,
de tweede voor PKN: catechese en educatie.
De avondmaalscollecte is voor de Voedselbank.
orgelspel: improvisatie over lied 376
gebeden
- dankgebed
- voorbeden, iedere voorbede eindigt met:
‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons.’
- stil gebed

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Agnus Dei (Jacobijner mis; eerste regel herhalen)

nodiging

vredegroet

tafelgebed
(staande, om na het Sanctus en Benedictus weer te
gaan zitten)
vg.
gem.
vg.
gem.
vg.
gem.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
uitdelingswoorden

Sanctus en Benedictus (Jacobijner mis)

delen van brood en wijn
- orgelspel tijdens communie: J.S. Bach (1685-1750):
Schmücke dich, o meine Seele (BWV 654)
dankgebed

ZENDING EN ZEGEN
(De kinderen van de oppas komen tijdens het
slotlied in de kerk.)
slotlied (staande) 906: allen 1, cantorij 2, allen 5, 8
vg.

zegen

gem.

- orgelspel (waarbij voorganger en gemeente
weer zitten): Johannes Brahms (1833-1897):
Schmücke dich, o meine Seele
------------------------------------------------------------------------

gebed des Heren

- U wordt van harte uitgenodigd voor een kop koffie
of thee in de ontmoetingsruimte.
- Voor wie de bloemen bestemd zijn, zal
tijdens het koffiedrinken worden meegedeeld.
- Vanmiddag in de Grote Kerk:
17.00 uur,

Choral Evensong
Schola Liturgica Leeuwarden

