Liturgie voor de Morgendienst in Oosterkerk te Sneek
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Voor de dienst orgelspel
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Intocht: Ps. 122 : 1
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Woord van bemoediging en groet
Ps. 122 : 2 en 3
2 Vrouwen:
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Allen
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3. Mannen:
Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Allen:
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Gebed om Gods ontferming
Zingen: Lied 281: 1.‐ 5
281:1 (allen)
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

281:3 (allen)
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

281:2 (vrouwen)
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

281:4 (mannen)
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

281:5 (allen)
Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Woord voor ons leven
Loflied: Lied 303

303: 3
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.

Gebed om licht van Gods Geest
Lezing van Marcus 10 : 17 – 27
17
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en
vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 18Jezus
antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19U kent de geboden:
pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand,
toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 20Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik
me daaraan gehouden.’ 21
Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles
wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug
en volg mij.’ 22Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had
namelijk veel bezittingen.
23
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het
koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog
eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25het is
gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het
koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie
kan er dan nog gered worden?’ 27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar
niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’

Zingen: Lied 313: 1, 3 en 4
1
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

3
De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

4
Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

Verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Gebeden

Slotlied: Lied 423
1
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zending en zegen

Orgelspel
______________________________
Collecte schalen staan bij de uitgang
De 1e collecte is voor het ZWO project MERCY SHIPS
Uw collecte bijdrage 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. M. Jansen

Uit de gemeente
In de afgelopen periode is overleden:
Dries (Andries) Riemersma, op de leeftijd van 66 jaar
__________________

Na de dienst is er koffie en thee voor iedereen

