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Orgelspel
Mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Zingen: Psalm 138 vers 1, 2 en 3
138:1
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

138:2
Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

138:3
Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, / van ’s Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit / ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog / die nederig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan / van trotse zielen.
Voorg:
Allen:
Voorg:
Allen:
Voorg:

Allen:

Onze hulp is in de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand niet los laat.
Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Gebed om ontferming,
afgesloten door een gezongen Kyrië: Lied 301k (voorganger solo I en gemeente allen II)

Zingen als glorialied:. Lied 413
413:1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

413:2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

413:3
Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Met de kinderen
1e lezing: Jesaja 6:1‐13
61In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom
van zijn mantel vulde de hele tempel. 2Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels,
twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3Zij
riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is
vervuld van zijn majesteit.’ 4Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de
tempel vulde zich met rook. 5Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een
mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik
met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6Toen nam een van de
serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7Hij raakte mijn

mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn
tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen?
Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 9Toen zei hij: ‘Ga en profeteer
het volgende tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul
je het niet.” 10Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht.
Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet
doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’ 11Ik vroeg: ‘Hoe lang,
Heer?’ Hij antwoordde: ‘Totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer
woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. 12Totdat de HEER de mensen heeft
weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. 13En als er nog een tiende deel
achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een
vuur. Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’

Zingen: Lied 528 vers 1 en 2
528:1
Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

528:2
Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

2e lezing: Lukas 6:39‐49
39

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze
dan niet beiden in een kuil? 40Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich
alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.41Waarom kijk je naar de
splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42Hoe
kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen
oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg
zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.43Een goede boom brengt
geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44Elke
boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken
geen druiven. 45Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort,
maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol
van is daar loopt de mond van over.46Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen
jullie niet wat ik zeg? 47Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden
luistert en ernaar handelt: 48hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef
en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen
het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49Wie wel naar mijn woorden
luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat
het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Zingen: Lied 528 vers 3, 4 en 5
528:3
God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

528:4
Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

528:5
Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overdenking
Orgelspel
Zingen Lied 362
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’.

362:2
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.

362:3
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.

Gebeden met een gezongen responsie: Lied 368c

Zingen:Lied 517 vers 1, 2 en 5
517:1
517:2
Christus, uit God geboren
Gij, als een mens geboren,
vóór alle eeuwigheid,
vervult voor ons de tijd.
komt ons als woord ter ore,
Nooit gaan wij meer verloren
verschijnt in onze tijd,
voor God in eeuwigheid.
een ster, die alle sterren
De dood mag niets meer hopen.
te boven gaat, hen verre
Nu zich de hemel opent
en glansrijk overstraalt.
toont Gij ons Gods beleid.
517:5
Wij sterven aan uw goedheid,
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,
dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bi U leeft

Zegen

Orgelspel
Na de dienst is er koffie of thee voor

iedereen

Collecten:
De 1e collecte is voor de Diaconie
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:
Mevr. P. Andela – de Bruin

Uit de gemeente
In de afgelopen periode zijn overleden:
Trijntje Roskam, op de leeftijd van 73 jaar
Freerk Wijnja, op de leeftijd van 90 jaar
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

Op 2 maart is het Aswoensdag, er is een dienst in de Oosterkerk aanvang 19.30 uur.

Voorgangers zijn
ds. Marije Mazereeuw en ds. Fedde Welbedacht.

