Liturgie Viering Jubileum Waskemeer,

Welkom en Groet
Samenzang: dit is de dag die de heer ons geeft el 425
2. Zingen: “Dit is de dag, die de Heer ons geeft.” Evangelisch liedboek 425
Dit is de dag, dit is de dag,
Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
En zing verheugd en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.
Dit is de dei, dit is de dei,
dy ‘t de Hear ús jout, dy ‘t de Hear ús jout.
Wês dêrom bliid, wês dêrom bliid
en sjong mar ta, en sjong mar ta.
Dit is de dei dy ’t de Hear ús jout,
wês dêrom bliid en sjong mar ta!
Dit is de dei, dit is de dei, dy ‘t de Hear ús jout.
Zegen en groet
4. Zingen: “Dank U voor deze mooie zondag.”
1. Dank U voor deze mooie zondag,
Dank U voor deze fijne dag,
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag.
2. Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God voor al wat leeft,
Dank U voor wat ik niet verdiende,
Dat U mij vergeeft.
3. Dank U voor ‘t fijne jubileum
Dank U voor Christ’lijk onderwijs
Dank U dat wij dat mochten vieren
Groot is onze dank!
4. Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
Dank U, dat ik nu weet daarvan!
Dank U, o God, ik wil U danken,
Dat ik danken mag

Gebed voor de Dienst
Geloofsbelijdenis in het Fries
‘Belidenis fan in bern’
Ik leau dat God ús Grutte Heit is, want Hy hat álles makke: ús mem en my, myn hûntsje Bijke en de
bûterblommen en noch folle mear.
De Heare Jezus is Syn Soan. De mem hiet Maria, dat wie in sa‘n leave frou. Jezus waard in poppe,
krekt as myn lyts broerke. Doe ’t Jezus tsien jier wie, kaam Er ek wolris smoarch fan it boartsjen thús.
Wat hat de Heare in pine hân en wat in fertriet! It koe wol oars, mar dat woe Hy net. Fan al ús
gemienens krige Hy de skuld. Under Pontsius Pilatus is Er doe sels krúsige! En dochs is Er net lilk op
ús.
Gjinien koe it fan Him winne. Nei trije dagen stie Er op út it grêf en fuort wienen alle triennen!
No is de Heare yn ‘e himel, by Syn Heit; der hat ER it drok mei bestjûren: alles moat klear, want
ienkear komt Jezus werom. Ha jim der ek sa’n sin oan!?
Mar wy binne no net allinne. As ik oan Him tink, wurd ik bliid! Jûns praat ik mei Him, soms sjong ik
deroer. Dát docht de Hillige Geast.
Alle minsken dy ’t fan Him hâlde, hearre faak by in tsjerke. Dy is sa great, dy is oeral op ‘e wrâld!
As wy stoarn binne, makket Hy ús wekker. Ut in lange, lange sliep, mei nije fuotten om te dûnsjen,
mei nije hannen om te helpen en mei in nije stim om hieltyd wer fan Him te sjongen! (Jan Dotinga).
Lezen uit de Bijbel
Marcus 9 vers 33-37
Marcus 10 vers 13-16
9. Zingen: “Lees je Bijbel, bid elke dag” (dit zal ook worden gezongen door de kinderen van school
welke er zijn) evl 459
Lees je bijbel, bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
Dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
Lês dyn Bibel bid eltse dei (3x)
Lês dyn Bibel, bid eltse dei,
datstû groeie meist (3x)
Lês dyn Bibel, bid eltse dei, datstû groeie meist.
Read your bible, pray every day (3x)
Read your bible, pray every day,
if you want to grow (3x)
Read your bible, pray every day, if you want to grow.

Overdenking
Evl 299. Welk een vriend is onze Jezus
1. Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
2. Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.
3. Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
Dankgebed
Kollekte
Slotzang, op de wijs van, Lichtstad met u parelen poorten
Aan het eind van deze kerkdienst
komen wij bij U, o Heer.
Samen mochten wij genieten
van muziek, zang en veel meer!
Als Uw kind’ren hier tezamen
rond het jubileumfeest.
Reden om U te bedanken
voor nu en wat is geweest!

Help ons, dat wij niet vervreemden
van Uw doel en Uw gebod.
Laat ons omzien naar elkander,
dat vraagt U van ons steeds weer.
Als wij dwalen langs Uw wegen,
wijs ons dan weer ’t juiste spoor.
Met het Woord, van U gekregen,
leidt U ons: wij gaan er voor!
Zegen ’t werk op ‘de Paadwizer’
wil steeds met hen gaan op weg.
Steeds weer spreken van hun Heiland:
dat ‘t veel harten raken mag!
Houd hen vast, o lieve Heiland,
op de Weg, die U ons leert.
Ga hen voor en leer hen danken:
“U de glorie, lof en eer!”

16. Zegen
Tot slot mag ik jullie de zegen van onze Heer en Heiland meegeven en daarbij mogen jullie, als je wilt,
het gebaar van ‘ontvangen’ maken. (VOORDOEN!)
Wie je ook bent, waar je ook heengaat, ga niet zomaar de nieuwe week in, maar vul je rugzak met de
zegen van God, want God zal voor je uitgaan om je de weg te wijzen, it paad te wizen, Hy wol ús
PAADWIZER wêze!
God is naast je: er is geen Vriend zoals Hij met wie je alles in het leven kunt delen!
God staat ook heel voorzichtig achter jou om je, als het nodig is, te steunen en een duwtje in de
goeie richting te geven.
God is ook onder jou: mocht je vallen, dan vangt Hij je op en draagt Hij jou in Zijn hand.
God is zelfs binnen in jou en fluistert je Zijn liefde steeds weer in.
En altijd weer is God boven je met handen vol zegeningen! Amen!

