Zondag 31 juli 2022
Haskerhorne 9.30 uur

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de schriften

Voorganger: ds. Aafke Nicolai,
Stavoren
Ambtsdrager van dienst: Jan Dijkstra
Orgel: Ynke Dijkstra-Zwaagstra
Lector: Nel Kruiswijk
Voorbeden: Jolande Dijkstra
Diaken: Janke Neelis
Pastoraat: Geeske de Wolff
Kosters: Tjitte de Vries en Rommert
Politiek
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Zingen: Psalm 33 vers 1 en 2
Op de drempel:
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van
de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
De Heer is onze helper
nooit laat hij ons los
Een groet van hogerhand:
Een hartelijke groet van vrede,
vriendschap en genade in de naam
van de Heer, voor u, voor jou, voor
iedereen hier aanwezig, om die te
delen in deze wereld.
Hier zijn wij Heer, wij zoeken U.
Amen.
Kaars voor Oekraïne aansteken
Gebed om ontferming
…..
Looft de Heer, want Hij is goed!
want zijn goedheid duurt tot in
eeuwigheid. Amen!
Zingen: 304 Zing van de Vader die in
den beginne

Lezen: Lukas 12: 32-40 door lector
32Wees niet bang, kleine kudde, want
jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid
het koninkrijk geschonken.
33Verkoop je bezittingen en geef het
geld aan de armen. Maak voor jezelf
een geldbuidel die niet verslijt, een
schat in de hemel die niet opraakt,
waar een dief niet bij kan en die door
geen mot kan worden
aangevreten. 34Waar jullie schat is,
daar zal ook jullie hart zijn.
35Sta klaar, doe je gordel om en houd
de lampen brandend, 36en wees als
knechten die hun heer opwachten
wanneer hij terugkeert van een bruiloft,
zodat ze direct voor hem opendoen
wanneer hij aanklopt. 37Gelukkig de
knechten die de heer bij zijn komst
wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij
zal zijn gordel omdoen, hen voor de
maaltijd nodigen en hen
bedienen. 38Gelukkig degenen die hij
zo aantreft, ook al komt hij midden in
de nacht of kort voor het aanbreken
van de dag. 39Besef wel: als de heer
des huizes had geweten op welk uur
de dief zou komen, dan zou hij niet in
zijn huis hebben laten inbreken. 40Ook
jullie moeten klaarstaan, want de
Mensenzoon komt op een tijdstip
waarop je het niet verwacht.’
Zingen: 754 vers 1 Liefde Gods die elk
beminnen

Lezen: Spreuken 8: 1-21 door
voorganger
81Hoor! Wijsheid roept,
Inzicht laat haar stem horen.
2Wijsheid heeft zich opgesteld op een
heuvel langs de weg,
bij het kruispunt van de wegen.
3Bij de poorten van de stad, bij de
ingang, bij de toegangswegen klinkt
haar stem:
4‘Mensen, tot jullie roep ik,
ik richt mij tot iedereen.
5Onnozele mensen, word toch eens
verstandig, dwazen, denk eens na!
6Luister, ik vertel je waardevolle
dingen, mijn woorden zijn waarachtig.
7Mijn mond verkondigt slechts de
waarheid, mijn lippen haten
onbetrouwbaarheid.
8Op mijn uitspraken kun je vertrouwen,
niets is vals of krom.
9Ze zijn duidelijk voor iemand met
inzicht, eenvoudig voor wie kennis
heeft verworven.
10 Stel mijn lessen boven zilver,
mijn kennis boven zuiver goud.
11Want wijsheid is meer waard dan
edelstenen,
alles wat je ooit zou kunnen wensen
valt bij de wijsheid in het niet.’
12Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad,
door bezinning verwerf ik kennis.
13Wie ontzag heeft voor de HEER,
haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
valsheid en leugens.
14Bij mij vind je beraad en overleg,
ik bied inzicht, ik geef kracht.
15Door mij regeren koningen,
bepalen heersers wat rechtvaardig is.
16Vorsten heersen dankzij mij,
ik laat leiders rechtvaardig regeren.
17Wie mij liefheeft heb ik ook lief,

wie mij zoekt, zal mij vinden.
18Rijkdom en eer heb ik te bieden,
blijvende weelde en voorspoed.
19Wat ik geef is kostbaarder dan het
zuiverste goud,
ik bied je meer dan het fijnste zilver.
20Ik ga de weg van de
rechtvaardigheid,
ik volg de paden van het recht
21om rijk te maken wie mij liefheeft,
om zijn schatkamers te vullen.
Zingen: Psalm 139 vers 1 en 10
Overdenking
Zingen: 849 Zoek de wegen van de
wijsheid
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed/Voorbeden/Stil Gebed/
Onze Vader
Zingen: 978 vers 1 en 4 Aan u behoort
o Heer der Heren
Zegen (3x gezongen Amen)

