
zondag 12 juli 2020   Gorredijk 
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
ouderling Bart v.d. Steege 
 
voor de dienst youtube amazing grace 
vanuit 50 verschillende landen,  
die getroffen zijn door covid19  
vertaling: 
verbazingwekkende genade, 
hoe zoet het geluid 
dat een ellendeling zoals ik heeft gered 
eens was ik verloren,  
maar nu ben ik gevonden,  
een blinde, die nu mag zien 
genade leerde me zien  
wat ik verkeerd deed  
en genade heeft mijn angsten verlicht 
hoe kostbaar bleek die genade 
het moment waarop ik voor het eerst 
geloofde 
gevaar, gezwoeg en obstakels  
hebben we al doorstaan 
Genade heeft ons tot hier veilig gebracht 
en genade brengt ons thuis 
we zijn er al, tienduizenden jaren 
helder schijnend als de zon 
niet minder dagen om Gods lof te zingen 
dan toen we begonnen 
verbazingwekkende genade..... 
 
welkom door ouderling van dienst 
paaskaars wordt aangestoken 
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
youtube  Ps. 121  
 
gebed  
     
schriftlezing 1 Kon. 19 : 19 - 21 
 
youtube lied 913 : 1, 3, 4 
 
preek 
 
youtube door de wereld gaat een woord  
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 

"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. 
 Here God, wij zijn vervreemden.... 
 
Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
 Here God, wij zijn vervreemden..... 
 
Door de wereld gaat een woord.... 
 Here God, wij zijn vervreemden... 
 
plaatsen gedenksteentjes van 
Hendrika Buruma-Kielstra 
 
Lyda Johanna Hamstra-Polet 
 
Elisabeth Johanna Mulder-v.d.Berg 
 
Tsjerk Siebren Dijkstra 
 
Fokke de Haan 
 
Trijntje Tjerkje Boorsma-Bos 
 
Janna Jorritsma-Boltjes 
 
 
youtube Ps. 23b : 1, 2, 5  
 
gebeden 
 
youtube lied 488  Opwekking 
Heer, ik kom tot U,  
neem mijn hart verander mij 
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
want, Heer, ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde 



 
 
refrein  
houd mij vast, laat uw liefde stromen 
houd mij vast, heel dicht bij uw hart 
ik voel uw kracht,  
en stijg op als een arend 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 
 
2. 
Heer kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen , diep in mij 
en Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde 
refrein.. 
           
zegen 
 
youtube orgel : canon - J. Pachelbel,   
organist Jonathan Scott 
  
bij uitgaan collecte 
1e voor bloemenfonds 
2e voor Ontmoetingskerk 


