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Lied  De vreugde voert ons naar dit huis    LB 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dit huis van hout en steen dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt  

van wie zijn voorgegaan. 

 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel opengaat, 

waar Gij ons met uw engelen troost, 

waar Gij u vinden laat? 

 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam die met ons gaat, 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 
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Woord van welkom       Renée ter Veer 

 

De kaars van de Raad van Kerken wordt aangestoken 

 

V: Goede God,  

 U kent ons, 

 U doorgrondt ons, 

 U bent ons nabij als een hartenvriend.  

 Daarvoor zeggen wij U dank. 

  

A:      Psalm 72a/72-II 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

4 
 

 V:      God van liefde, 

             U redt ons van de dood, 

 U haalt ons door alle duisternis heen 

 en schenkt ons uw licht en liefde. 

 Daarvoor zeggen wij U dank. 

 

A: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar  

Hij geeft hoop aan rechtelozen, 

hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 

Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis 

 

V: God van mensen, 

 U fluistert ons uw Woord van wijsheid in, 

 U bemoedigt ons en schenkt ons hoop, 

 U bent ons nabij als een Vader-Moeder. 

 Daarvoor zeggen wij U dank.  

 

A: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar  

Hij geeft hoop aan rechtelozen, 

hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 

Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis 
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Lied      Zonne en maan    LB 303              

Jezus, Gods zoon, leefde en stierf 

voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 

hier onder ons, hier onder ons. 

Jezus, wij willen U danken. 

Jezus, wij danken U. 

Jezus, wij prijzen U. 

Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
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  Geest die ons troost, levend nabij, 

  genezing en vuur. Adem van God, 

  kracht onderweg, dag in dag uit. 

  Trooster wij willen u danken. 

  Trooster, wij danken U. 

  Trooster, wij prijzen U. 

  Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 

 

 Tijd voor de kinderen  
 door Hester Wouda en Aram Kooistra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kinderlied 
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  Eerste lezing   Jeremia 20:7-13  

 

Lied   Hij die gesproken heeft LB 362/GvL 616 

 
 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weg getild 

en ons tot hiertoe heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt- 

vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen. 
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  Van u is deze wereld, deze tijd. 

  Gij hebt uw naam tot op vandaag doen klinken. 

  Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 

  uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 

  Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt- 

  dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 

  Evangelielezing Matteüs 10:16-33 

 

 acclamatie       LB 334 

 

 

 Overweging   pastor Myriam Oosting 

 

 Muziek   Rolf Wassens/ Paulien Costongs 

 

 Voorbeden                ds.  Annemiek Boonstra/ Aram Kooistra 
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acclamatie          Oh Lord, hear my prayer     Taizé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen 
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  1e  Collecte :     “Tafels van Hoop” 21 juni 2020 
De “Tafels van Hoop” is een activiteit van de diaconie van de Gast- en de 
Dorpskerk in Noord- en Zuidhorn. Kerk in Actie heeft dit initiatief enkele jaren 
geleden gestart en het is toen enthousiast opgepakt door de beide 
diaconieën.                                                                                                                                                  
De afgelopen jaren heeft  de werkgroep “Tafels van Hoop” , bestaande uit 
vrijwilligers en enkele diakenen, een gezamenlijke maaltijd georganiseerd 
voor de in Noord- en Zuidhorn woonachtige vluchtelingen, statushouders en 
overige inwoners van onze dorpen. De nieuwe inwoners van onze dorpen 
kookten en heerlijke exotische gerechten werden bereid en gegeten, 
waaraan iedere keer ongeveer 100 mensen deelnamen.                                                                           
In tijden van corona kunnen we deze vorm niet  gebruiken en daarom 
hebben inwoners van onze dorpen vorige week appeltaarten gebakken die 
gisteren 20 juni, op de Wereldvluchtelingendag,  bij de nieuwe inwoners zijn 
bezorgd om hen in deze bijzondere tijd een hart onder de riem te steken.                                         
Om onze activiteiten te kunnen voortzetten vragen wij u graag om een 
financiële bijdrage.                                                                                                                                  
U kunt uw gift overmaken onder vermelding van “Tafels van Hoop” op:                                                                                        
NL 89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of                                                                                                                      
NL 22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn 
     

  
  2e  Collecte:         “Wilde Ganzen Coronafonds” 

 
Om mensen, die door deze crisis het zwaarst getroffen zijn, te helpen is het   
” Wilde Ganzen Coronafonds “ opgericht. Uw gift voor dit fonds komt terecht 
bij organisaties waar Wilde Ganzen nauw mee samenwerken, bij mensen die 
elke vorm van hulp op dit moment heel hard nodig hebben.  
U kunt uw gift overmaken onder vermelding van :                                         
“Wilde Ganzen Coronafonds” 

   NL 53 INGB 000 00 40 000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/ Ikon ,  Amersfoort 
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Lied  Ga met God    LB 416 

 

 

3. Ga met God en Hij zal je met je zijn: 

     In zijn liefde je bewaren 

     In de dood je leven sparen. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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   Slotgebed 

   

   Wegzending en zegen 

 

   4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

       Tot wij weer elkaar ontmoeten, 

       In zijn naam elkaar begroeten, 

       Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

 

 

Aan deze viering werkten mee: 

Pastor Myriam Oosting   Jozefkerk 

Ds. Annemiek Boonstra   Gastkerk 

Ds. Hester Wouda    Dorpskerk 

Renee ter Veer    Doopsgezinde Vermaning 

Aram Kooistra     Jozefkerk 

Jannie Werksma    Gastkerk  

Paulien Costongs    Jozefkerk/Dorpskerk 

Rolf Wassens     organist 

 

Veel dank aan de RK-Nicolaaskerk Haren, die ons gastvrij ontvangen 
heeft en de uitzending mogelijk gemaakt heeft. 


