Liturgie voor de kerkdienst op 14 februari in de Oosterkerk te Sneek, 10 uur.
Thema: ‘Een geschenk’
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_________________________

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied: 275: 1, 2 en 3
1
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Stilte – Votum – Groet
Lied: 275: 4 en 5
4
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Gebed van ontferming
Aandacht voor de kinderen.
Toelichting lezingen en gebed.
1e lezing 2 Koningen 5: 9 – 15b ( Frysk)
2 Keningen 5: 9 – 15b
9 Sa kaam Naäman mei syn hynder‐en‐weinen en bleau stean by de doar fan it hûs fan Eliza. 10 Mar
Eliza liet him troch in boade sizze: Jo moatte hinnegean en waskje jo sân kear yn ‘e Jordaan. Dan
wurdt jo lichem wer sûn en jo binne wer rein. 11 Mar Naäman waard poerlilk, sette ôf en sei: Ik hie
tocht: Hy sil grif nei bûten komme, dêr stean gean, de namme fan de Heare, syn God, oanroppe, de
hân oer it plak hin‐en‐wer bewege en my sa better meitsje fan ‘e melaatskens. 12 Binne de Abana
en de Parpar, de rivieren fan Damascus, net folle better as alle wetters fan Israël? Kin ik my dêr net
yn waskje om rein te wurden? Hy kearde om en gong lilk fuort. 13 Mar syn tsjinners kamen op him
ta en seinen tsjin him: As de profeet jo in swier stik oplein hie, soenen jo dat net dien hawwe?
Hoefolste mear, no ’t er tsjin jo sein hat: Jo moatte jo waskje om suver te wurden? Sa gong er it
wetter yn en dompele him sân kear yn ‘e Jordaan sa ’t de godsman it sein hie. En syn lichem waard
wer sa sûn as it lichem fan in lyts bern en hy wie suver.15 Doe gong er wer nei de godsman werom
mei syn hiele gefolch. Hy kaam deryn, gong foar him stean en sei: No wit ik dat op ‘e hiele ierde gjin
God bestiet as yn Israël.

Liet: 174: 3 ( Frysk )
3. Naäman hat doe harke en dat spiet him nea,
nei ’t modderbad wie hy wer sûn fan liif en lea.
Hy woe derfoar betelje, mar dat hoegde net.
fan jild hat God, dy’t jout út leafde, gjin ferlet.
Naäman, Naäman, hast hjir takomst fûn,
God hat oan dyn libben sin en ynhâld jûn.
Naäman, Naäman, hast hjir takomst fûn,
God hat oan dyn libben sin en ynhâld jûn.

2e lezing Marcus 1: 40 – 45.
Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei,
terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41Jezus kreeg medelijden,
stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42En meteen verdween zijn
huidvraat en hij was rein. 43Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44‘Denk
erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het
reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45Maar
toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met
als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame
plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem
toe komen.

Lied 863: 1,2 en 5,6.
1. Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.
5. Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

2. Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.
6. Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Overdenking
Orgelspel
Aandacht voor de collectes
Gebeden
‐ stil gebed ‐ Onze Vader
Liet: 834: 1, 2, 3 (Frysk)
1. Wol my fernije, ivich ljocht,
jo antlit haw ik altyd socht,
jou dat ik yn jo mienskip diel,
werskep my, God, nei lea en siel.

2. Skep, God, in nije geast yn my,
in geast fan ljocht, fan sûnde frij,
dan sil ’k jo wurd en wil ferstean
en fleurich op jo wegen gean.

3. Wês Jo de sinne_yn myn bestean,
dan kin ik feilich fierder gean,
oant aanst de dei komt, ivich ljocht,
dat ik jo hearlik antlit sjoch.

Zegen

Lied 426
1
God to enfold you, Christ to uphold you,
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
lead you through darkness into the light.

__________________________

COLLECTEN
De 1e collecte is voor de Diaconie Mercy Ships
Uw collectebijdrage kunt u overmaken op
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16
____________________

BLOEMEN
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Dhr. T. de Boer Frittemaleane 1 app 17

____________________
Uit de gemeente:
In de afgelopen periode zijn overleden:
Dick de Vries, Lemmerweg 24/102,
op de leeftijd van 80 jaar
Coby Hendriksma‐Post, De Kalkovens 22,
op de leeftijd van 91 jaar.
Oene de Jager, Dekamalaan 17/611,
op de leeftijd van 83 jaar
________________________

