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Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Zingen Psalm 103: 1, 5
103:1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
103:5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Bemoediging en groet
Gebed om ontferming, afgesloten met het zingen van
Lied 426 God zal je hoeden, Christus je voeden

426:1
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Gesprek met de kinderen
~ Kinderen gaan naar de nevendienst ~

Voorbereiding op de Schriftlezing
Schriftlezing Johannes 5: 1‐18
Genezing in het bad van Betzata
5 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2In Jeruzalem is bij de
Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3Daar lag een
groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden.
5
Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6Jezus zag hem liggen; hij wist hoe
lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7De zieke antwoordde: ‘Heer,
als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar
altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9En
meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag
sabbat. 10De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet
toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft,
zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ 12
‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het
was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.
14
Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond;
zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15De man ging aan de Joden
vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16Het was omdat Jezus zulke dingen
deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan
één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te
doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader
noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.
1

Zingen Lied 837: 1, 4
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

2. Koning, uw rijk is zo nabij ‐
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Overweging
Orgelspel (Lied 973)
Zingen Lied 344: 1, 2, 3
344:1
344:2
Wij geloven één voor één
Wij geloven in de naam
en ook samen:
Jezus Christus,
de Heer is God en anders geen.
gestorven en weer opgestaan.
Amen, amen.
Halleluja!
344:3
Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Dank, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecte
Zingen Lied 825: 1, 3
825:1
De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

Zegen

Orgelspel

825:3
Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

**********************

COLLECTEN
De 1e collecte is voor de Diaconie
(Stichting Down Syndroom)
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45

1e Collecte: Diaconie

De 2e 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:
Dhr. J de Boer

____________________________________

De collecte is vanmorgen voor Stichting Downsyndroom Kern Friesland.
Zij stellen zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en
ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.

Sobere maaltijd woensdag 2 maart.
Voorafgaand aan de dienst op Aswoensdag is er een sobere maaltijd.
Deze maaltijd is voor iedereen en begint om 18.00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Nelleke, 06‐22925886 of per mail, sameneten@pknsneek.nl

