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Een hartelijk welkom vanuit de Oosterkerk!
Volgende week, op zondag 30 januari zullen ds. Marije mazereeuw, ds. Aukje Westra en ds. Vijko Top als
nieuwe predikanten aan onze gemeente verbonden worden. Maar vandaag nemen we eerst afscheid van
twee andere predikanten, ds. Rianne van Zessen en ds. Aizo Wiebenga, die ons gedurende de vacante
periode enorm hebben bijgestaan met hun hulpdiensten.
En ook bij de ouderlingen vindt er vandaag een wisseling van de wacht plaats: we nemen afscheid van
Paula Buijs en verwelkomen en bevestigen Grietje Bijker in het ambt. Allen hebben zij bouwstenen
aangedragen voor de liturgie in de vorm van liederen, teksten en gebeden.
Dat het zo voor hen en voor ons allemaal – zij het nu helaas nog op afstand – een fijne dienst mag worden!
Fedde Welbedacht
____________________

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Lied 72 vers 1 en 4
72:1
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

72:4
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Aanvangswoord en groet
Gebed
Lied 833 (enkele malen herhaald)
Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Lezing: Marcus 1: 16‐20
Lied 531 vers 1 en 2
1
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Lezing: Johannes 1: 35‐49
Lied 531 vers 3: Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

Overdenking
Muzikaal meditatief moment
Af‐ en aantreden van ambtsdragers
Wij bedanken….

Paula Buijs, ds. Rianne van Zessen en ds. Aizo Wiebenga
Lied 90 vers 8
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
……en verwelkomen en bevestigen….

Grietje Bijker
Gebed

Gelofte

Lied: ‘Aber du weißt den Weg für mich’

Dankgebed en voorbeden
Lied: ‘God fan fier en hein ús Heit’

2. Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.

4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.

5. God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

Zegen
Lied 418 vers 2, 3 en 4
2
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.

3
4
Vrede, vrede laat
God, schenk ons de kracht
Gij in onze handen,
dicht bij U te blijven,
dat wij die als zaad
dan zal ons geen macht
dragen door de landen,
uit elkander drijven.
zaaiend dag aan dag,
Zijn wij in U een,
zaaiend in den brede,
samen op uw wegen
totdat in uw vrede
dan wordt ons tot zegen
ons hart rusten mag.
lachen en geween.
____________________________________

COLLECTEN
De 1e collecte is voor de Diaconie (Open Doors)
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45

1e Collecte: Diaconie
e

De 2 collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16
2e Collecte: Kerk

______________________________________________
Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
De heer Haaije de Jong

__________________
Uit de gemeente
In de afgelopen periode is overleden:
Cathalina de Boer‐Ringnalda, op de leeftijd van 95 jaar.

