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Zondag 6 maart 2022 Oosterkerk Sneek
De 1e van de 40 dagen
‘Hou vol!’

Kerkdienst 10.00 uur
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Lector
Koster
Beamer
Beeld en Geluid

: ds. Fedde Welbedacht
: Bob van der Linde
: Roel Nak
: Anique Eppinga
: Inge van Schuijlenburg
: Harm Jan Bouwers
: Klaas Faber

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Lied Psalm 91: 1, 4 (Nieuwe Psalmberijming)
Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden –
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.
Aanvangswoord en groet
Gebed

God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.
Ik luister als je roept, mijn kind,
sta naast je in gevaren.
Ik ben het die je vrijheid geeft
en jou met eer wil kronen.
Ik zorg ervoor dat je lang leeft,
mijn redding zal Ik tonen.’
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Stapellied: ‘Wij gaan op reis’
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
In het begin klinken woorden van leven,
bloemen van hoop bloeien in de woestijn,
want onze Heer heeft het kwaad verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Gesprek met de kinderen
Lezing: Exodus 12: 21-31 en 37-42
21
Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie
moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden
geslacht als pesachoffer. 22Laat ieder daarna een bos
majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en
het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten
strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, 23want
de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar
ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de
posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de doodsengel
geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te
treffen. 24Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd
van kracht. 25Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u
zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere
houden. 26En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit
gebruik?” 27antwoord dan: “Wij brengen de HEER een
pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is
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gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft hij
gespaard.”’
Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, 28en
ze deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had
bevolen.29Midden in de nacht doodde de HEER alle
eerstgeborenen in Egypte, van de eerstgeborene van de farao,
zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de gevangene, en
ook al het eerstgeboren vee. 30De farao, zijn hovelingen en alle
andere Egyptenaren schrokken die nacht wakker, en in heel
Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin
geen dode was. 31Die nacht nog ontbood de farao Mozes en
Aäron. ‘Ga onmiddellijk bij mijn volk weg,’ zei hij, ‘u en alle
Israëlieten! Ga de HEER maar vereren, zoals u hebt gevraagd.
Exodus 12: 37-42
37
De Israëlieten trokken te voet van Rameses naar Sukkot; hun
aantal bedroeg ongeveer zeshonderdduizend, vrouwen en
kinderen niet meegerekend, 38terwijl er bovendien een grote
groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze
voerden enorme kudden schapen, geiten en runderen
mee. 39Van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen
bakten ze ongedesemde broden. Doordat ze uit Egypte waren
weggejaagd, was er geen tijd geweest om zuurdesem toe te
voegen of voor andere proviand te zorgen.40Vierhonderddertig
jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond; 41na precies
vierhonderddertig jaar – geen dag eerder of later – trok het volk
van de HEER, in groepen geordend, uit Egypte weg. 42Die
nacht waakte de HEER om hen uit Egypte weg te leiden.
Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht ter ere
van de HEER, elke generatie opnieuw.
Lied: ‘Vannacht zal het wonder gebeuren’
(‘Alles wordt nieuw’ 1,7)
Vannacht zal het wonder gebeuren,
wij hebben het lam reeds geslacht,
zijn bloed streken wij aan de deuren,
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Egypte zal huis aan huis treuren,
maar wij gaan op reis, deze nacht.
Wij moeten ons brood haastig eten.
Het is weliswaar niet goed gaar,
maar wat hindert dat, nu wij weten
dat de Heer ons niet heeft vergeten,
met mantels al aan staan wij klaar.
Vannacht komen wij weer tot leven,
en gaan in een lange stoet,
naar ’t land dat de Heer ons zal geven,
waar geen zweep meer wordt opgeheven,
waar wij leven in overvloed.
Lezing: Lucas 4: 1-13
Jezus door de duivel op de proef gesteld
41-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de
Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond
in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld.
Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken
waren, had hij grote honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de
Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te
veranderen.’ 4Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood alleen.”’ 5Toen bracht de duivel
hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en
hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6De
duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook
de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover
beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u in aanbidding
voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8Maar Jezus
antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God,
vereer alleen hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en
zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen
hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar
beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij
opdracht geven om over u te waken.” 11En ook: “Op hun
handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan
een steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de
Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de duivel Jezus aan al
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deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij
hem vandaan.
Lied 539
539:1
Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.
539:2
Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
– ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.
539:3
Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.
539:4
Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.’
539:5
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.
Overdenking
Orgelspel
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Gebeden
Collecte
Lied 536
536:1
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
536:2
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
536:3
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
536:4
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.

Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
Zegen
Na de dienst is er koffie of thee
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COLLECTEN

De 1e collecte is voor de Diaconie
Noodhulp Oekraïne - Kerk in Actie
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. J.Sj. Visser- Schotanus Johan de Wittplein 8.
Overleden
Wiepkje van der Gaast-de Vries, Kerkhoflaan 1/A307,
op de leeftijd van 73 jaar
Oekraïne.
Zaterdag 12 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur is er in de Oosterkerk voor
iedereen een inloop met de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor de
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Spaardoosjes.
Vandaag worden spaardoosjes uitgereikt waarin u in de vastentijd geld
kunt doen wat u bespaard hebt door te vasten. De spaardoosjes kunt u
weer meenemen naar de kerk op 1e paasdag.
De opbrengst gaat naar Kerk in Actie.
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