Liturgie voor de viering op 14 maart 2021 in de Oosterkerk, aanvang 10.00 uur
Zondag Laetare, de vierde zondag
in de veertigdagentijd
Thema: ‘de naakten kleden’
Voorganger: ds. Fedde Welbedacht
Organist
: Bob van der Linde
Ouderling van dienst : Roel Nak
Lector
: Otto Visser
Koster
: Inge van Schuijlenburg
Zang
: Meinita en Harm Jan Bouwers
Beamer
: Eeltje Fokkema
Beeld
: Willem Bultsma
__________________

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Lied 858
1. Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

2. Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

3. Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

4. Drie‐enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Bemoediging en groet
Gebed
Inleiding
Lied 1007
1 Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.

2 Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

3 Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

4 Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

5 Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

6 Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

7 Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Bijbellezing
Jesaja 58: 1‐9
1

Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk
zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob zijn zonden. 2Zeker, ze zoeken mij dag aan dag,
vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het
recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en
verlangen naar Gods nabijheid. 3‘Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij
ons onthouden?’ Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen,
4
omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je
op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. 5Zou dat het vasten zijn dat ik
verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een
rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die
de HEER behaagt? 6Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden
van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7Is het niet: je brood
delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt
rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
8
Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat
voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede 9Dan geeft de HEER antwoord als je
roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de
onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

Lucas 3: 7‐16
7

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen:
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8
Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij
hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham
verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede
vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ 10De mensen vroegen hem: ‘Wat
moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met
wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12 Er kwamen ook tollenaars om zich
te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen:
‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij,
wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten
omkopen, neem genoegen met je soldij.’ 15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich
af of Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met
water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de
riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 1

Lied 537: 1, 3, 4
1
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.

3
En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.

4
En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
– en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

Overdenking
Muzikaal meditatief moment
Gebeden
Lied 362
1
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem 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.

Zegen
_____________________________
De liturgische bloemschikking bij de 4e zondag van de 40‐dagentijd
Tekst voor de viering
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen blikken van andere mensen.
Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen.
We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen
en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze
kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht
Bij de bloemschikking
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding
biedt, is waardigheid en warmte. De glazen zijn bekleed met verschillende soorten stof. Een
dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen staan bloeiende bloesems. De
berkentakken en de bloesems vallen naar elkaar toe wat een soort ‘luchtig geweven kleed’
uitbeeldt.

Collecte schalen staan bij de uitgang
De 1e collecte is voor de Hospice De Kime
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
Uw collecte kunt u overmaken op
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:
Mevr. A. Reitsma – van der Kooi

Uit de gemeente
In de afgelopen tijd is overleden:
Willemke Rijke‐Voerman, Floridus Campuslaan 1 Bolsward,
op de leeftijd van 94 jaar.

______________

