LITURGIE ZONDAG 13 MAART 2022 OOSTERKERK TE SNEEK
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___________________

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Aanvangslied 213: 1

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Gebed om ontferming
Zingen lied 561: 1, 4 en 5
561:1
O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

561:4
O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

561:5
opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Gesprek met de kinderen over vrijheid.
Zingen projectlied Per couplet luider zingen om de vrijheid uit te zingen.
Met decibelmeter !!
Refrein:
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.
Eerste zondag
In het begin klinken woorden van leven,
bloemen van hoop bloeien in de woestijn.
Want onze Heer heeft het kwade verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn
Refrein:

Tweede zondag
Licht uit de hemel! Een stralende morgen
opent voor mensen een vergezicht.
Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht.
Refrein:

Kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Korte inleiding op de Lezingen
Bijbellezing Exodus 3: 1 – 10

‘Roeping van Mozes’

31Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te
weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van
God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde.
Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat
die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij
bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes!
Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je
sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet
naar God te kijken.
7
De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten
over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8Daarom ben ik afgedaald om hen uit de
macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te
brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten,
Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij
doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10Daarom stuur ik jou
nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’

Zingen lied 655: 1 – 3
655:1
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

655:2
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

655:3Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Bijbellezing Exodus 13: 1 – 8 ‘Vier de bevrijding’
131De HEER zei tegen Mozes: 2‘Wijd alle eerstgeborenen aan mij; alles wat bij de Israëlieten of bij
hun vee als eerste de moederschoot verlaat behoort mij toe.’3Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze
dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige
hand heeft de HEER u daaruit bevrijd. Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem
bevat. 4Deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de maand abib. 5Als de HEER u eenmaal in het
gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Chiwwieten en Jebusieten gebracht heeft, in
het land dat hij onder ede aan uw voorouders beloofd heeft, een land dat overvloeit van melk en
honing, neem dan steeds in deze maand het volgende gebruik in acht: 6Eet zeven dagen lang
ongedesemd brood, en vier op de zevende dag feest ter ere van de HEER. 7Niet alleen moet u die
zeven dagen ongedesemd brood eten, ook mag er in het hele land geen gedesemd brood of
zuurdesem bij u te vinden zijn. 8En vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik wat de HEER voor mij
heeft gedaan toen ik wegtrok uit Egypte.”

Zingen lied 816: 1 – 4.
De eerste 2 coupletten door een voorzanger(s)
816:1
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

816:2
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

816:4
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Overdenking
Zingen lied 858: 1‐ 4

858:2
858:3
Beadem ons, o Geest,
Geef ons, o Christus, deel
met wonderlijke kracht,
aan levenslang geluk.
dan opent zich het leven weer,
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
een bloem in volle pracht.
dat slaat geen dood meer stuk.
858:4
Drie‐enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Gebed
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Collecte
Deze zondag collecteren wij voor de organisatie HomeCare Noodhulp Oekraïne. HomeCare is
een partnerorganisatie van Kerk in actie (KIA) en zij ondersteunen het werk van HomeCare.
Gedurende de eerste periode van deze humanitaire crisis legt HomeCare prioriteit bij het
opvangen van Oekraïense vluchtelingen bij de grens van Oekraïne. Daar worden iedere dag
hulppakketten uitgedeeld en worden mensen ondergebracht bij mensen thuis in Moldavië.
Dat HomeCare in “normale” tijden zorg biedt voor terminale ouderen die zelfstandig wonen,
wordt in deze oorlogstijd een beetje vergeten.

Zingen lied 974: 1 – 3
974:1
Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

974:2
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
974:3
Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

Zegen

Orgelspel
Na de dienst is er koffie of thee

COLLECTEN:
Het wereldnieuws staat deze weken volledig in het teken van de oorlog in Oekraïne.
Door de dramatische situatie aldaar is het nog steeds hard nodig dat er noodhulp wordt
verstrekt.
De collecte 13 maart staat in het teken van groepen mensen in Oekraïne die alles verliezen en
die huis en haard moeten verlaten.

De 1e collecte is voor HomeCare Noodhulp Oekraïne.
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. M. Gerritsen‐Oudega Walstro 33.

Overleden
In de afgelopen week is overleden:
Lamkje Jacoba Kuiper‐Meijer, Lijsterbeslaan 4
op de leeftijd van 82 jaar.
Klaske Waanders‐Sijtsma, Molenkrite 115
op de leeftijd van 87 jaar.
____________________________

Amnesty’s campagne Let’s Talk About Yes
Amnesty voert campagne om ervoor te zorgen dat in Nederland de norm is dat seks
gebaseerd is op gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en instemming. Verkrachting is een
mensenrechtenschending. Met de publiekscampagne Let’s Talk About Yes willen we de
dialoog over seks en instemming op gang brengen. Teken de petitie in de hal.
Lees meer over deze campagne op:
AMNESTY.NL/LETSTALKABOUTYES

