Zondag 19 juni 2022
Dienst in het BOSK
in de Grote of Jacobijnerkerk
aanvang 10:00 uur
Orgelspel:
De ambtsdragers komen binnen
Psalm van de zondag (staande): LB 84: 1,2
1 Hoe leaflik is jo hûs, o Hear,
de wenning dêr’t jo namme klear
ta klinken komt foar alle minsken.
Noait giet de langstme by my wei,
dat ik dêr komme_en sjonge mei.
Wat soe my boppe dream en winsken
noch leaver wêze_as dêr te stean,
om ta jo libben yn te gean?
2 It heil dat oer jo wente leit
jout alle libben feilichheid,
de fûgels fine dêr har nêsten.
De swellen fleane út en yn,
de mosken wenje boppe ’t bynt,
hja hawwe_in honk om út te rêsten.
Ik haw in honk yn Gods paleis:
o, dêr te sjongen nachts en deis.
De tafelkaarsen en de ‘kears fan verbining’ worden aangestoken

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
(de gemeente gaat zitten)
Kyrie en Gloria: LB 299j (1 en 3 cantorij en 2 en 4 gemeente)

2.
om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.
3.
Eer zij de God van de hemel,
zijn Naam richt de geschiedenis.
Eer aan de Koning der volken:
Gloria in excelsis.

4.
Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

Groet
vg.
gem.

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

Gebed voor het opengaan van de Schriften
Lêzing: Genesis 1:1-13
Schriftlied: LB 986

2. Die woorden van leven en licht
heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend gedicht,
zijn stem heeft het duister verdrongen.
3. Het duister, de macht van de dood,
verdween voor het licht dat God baarde;
het licht was zijn schepping tot brood,
de vrucht was het leven op aarde.
4. Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.

Lezing: Lucas 8:26-39
‘De boom is de aarde dankbaar’ uit: Zangen van Zoeken en Zien, 89
Cantorij: 1, 2 en 3

2. De zon is de wereld zo dankbaar
dat zij zó naar hem uitziet.
De mensen zijn dankbaar de zon
dat hij rood uit de nacht komt.
Dankbaar het koren de akker
dat het mag kiemen en dragen
en hun kinderen dat zij het eten -

3. O mensheid, begroet de liefde
dat wij heden nog leven.
Zaai sterren van liefde, een tuin
waar jij morgen zal leven.
Liefde je bed en je tafel
dat het mag lukken en duren
en de sterren dat zij het zingen –

dat wij nog leven
dat het nog draagt
dat wij het eten

dat wij nog leven
dat het nog duurt
dat wij het zingen

dat wij nog leven
dat het nog draagt
dat wij het eten

dat wij nog leven
dat het nog duurt
dat wij het zingen

Uitleg en verkondiging: ds. Trees van Montfoort
Antwoordlied: LB 1a (cantorij en gemeente)

Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven voor:
- Diaconie en kerk
- ZWO-project
Bij de uitgang kunt u uw gave in de collecteschalen doen.
Dankgebed
Voorbeden
acclamatie bij de voorbede LB 368
stil gebed

Ús Heit (sjonge)
1. God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.
2. Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

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.

5. God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

Slotlied (staande): LB 984

2.
Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

3.
Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

4.
Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en
moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5.
Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

6.
Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.
Uitzending en zegen

Orgelspel F. Mendelssohn Bartholdy, Allegro moderato maestoso
(waarbij voorganger en gemeente zitten):
In deze dienst
voorganger : ds. Trees van Montfoort, ds. Jan-Jaap Stegeman
organist
: Lucas Jan Schoonbeek
ouderling
: Ype Brouwer
diaken
: Æde de Jong
m.m.v. : de Jacobijner Cantorij o.l.v. Rianne Meinardi

Verantwoorde landbouw is vitale landbouw
Dialoogbijeenkomst van Arcadia-BOSK op woensdag 22 juni 2022
om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk
Sprekers: Pieter Knijff (landbouwpastor), Joost Mulder
(kringloopdenker in de landbouw) en
Wijtze de Vries (biologische melkveehouder in Surhuizum).

