Zondag 15 november 2020 Martinikerk Sneek : Afscheidsdienst
LITURGIE voor de dienst waarin ds. Evert Jan Hefting afscheid neemt als predikant van de
Protestantse Gemeente Sneek
Voorgangers:

ds. Evert Jan Hefting
ds. Jan Willem Nieboer
Ouderling van dienst: Elly Eelkema
Organist:
Bob van der Linde
Lector:
Clasien Weemhoff
Zang:
Jan Eelkema en Greetje Smid
Koster:
Jennie van Breda

Thema: Jullie zijn mijn handen
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Psalm 98: 1, 3
98:1
Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

98:3
Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Bemoediging en Groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die hulpelozen recht verschaft
A: EN RECHT DOET AAN WIE VERDRUKT WORDT
V: die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst
A: DIE ONS VRAAGT ZIJN HANDEN TE ZIJN. AMEN

Gebed
Loflied: lied 838: 1, 4
1.
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

4.
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Schriftlezing: Mattheus 25: 31 – 46

Matteüs 25: 31 – 46 – Bert Altena

31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen,
zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.
32
Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van
zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen:
“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij
te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen
mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat
gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden:
“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken
gegeven?
38
Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en
gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar
u toe gekomen?”
40
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor
een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.” 41Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt,
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
42
Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te
drinken. 43Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden
mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
44
Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als
vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”
45
En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze
onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”
46
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het
eeuwige leven.

Lied 992
1
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2.
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

Overdenking
Muzikaal intermezzo:
Air van Bach uit de 3e orkestsuite. BWV 1068

Losmaking van ds. Evert Jan Hefting als predikant van de Protestantse
Gemeente Sneek door ds. Jan Willem Nieboer
Gebeden – Stil Gebed – Onze Vader
Slotlied lied 418: 1, 2, 3
418:1

418:2

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

418:3
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegen
A: Amen (gesproken)

Toespraken
____________________

Collecte in schalen bij de uitgang
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:

Evert Jan en Martha Hefting‐ Kroes Vogelzwin 23.

